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Resumo
A N-glicosilação é uma modificação co- ou pós-traducional distribuída de forma abun-
dante nos domínios da vida, e é caracterizada pelo reconhecimento de uma assinatura
N-X-S/T nas proteínas-alvo. Os dois últimos passos para essa via biossintética são a
translocação do oligossacarídeo ligado ao lipídio (LLO) para o periplasma e a transfe-
rência em bloco da cadeia glicídica para a asparagina da assinatura de N-glicosilação,
sendo realizada pela flipase PglK (Bacteria) e oligossacariltransferases (OSTs) PglB
(Bacteria), respectivamente. Dados cristalográficos para essas enzimas identificaram
suas divisões em subunidades estruturais. Para PglK, que faz parte da família dos
transportadores ABC, foram identificados o domínio de ligação ao nucleotídeo (NBD),
o domínio transmembrana (TMD) e a hélice externa (EH). O domínio TMD é essencial
para a translocação do substrato e a EH parece desempenhar uma papel crucial nesse
processo. Na PglB foram descritos o núcleo central (CC), a sequência inserida (IS) e a
periferia (P1 e P2). A unidade CC é fundamental para a interação com o substrato e para
a catálise. Em decorrência do emprego desses sistemas enzimáticos em glicoengenharia
de proteínas e no desenvolvimento de vacinas, a compreensão da origem estrutural
para suas propriedades catalíticas e para a seletividade por substratos pode contribuir
diretamente para o desenvolvimento de novas aplicações tecnológicas. Nesse âmbito, a
presente tese avalia aspectos estruturais e conformacionais de tais macrobiomoléculas da
via de N-glicosilação em bactérias, assim como a potencial elucidação do mecanismo de
translocação catalisado pela flipase. Para tanto, primeiramente, empregamos a técnica
de dinâmica molecular (DM) na PglB de Campylobacter lari e observamos a plasticidade
conformacional do sítio ativo desta, com variações em elementos importantes, como
a alça externa 5 (EL5) e os resíduos catalíticos, sob influência da complexação dos
substratos. Para os LLOs dos três domínios da vida, uma abordagem utilizando cálculos
em ab initio e DM foi utilizada para a parametrização da subunidade isoprenóide,
obtendo novos potenciais torcionais, que reproduziram corretamente as propriedades
experimentais. A DM do LLOs demonstrou uma preferência clara das cadeias sacarídicas
pela posição paralela em relação à bicamada lipídica e o LLO de bactérias apresentou
uma orientação necessária para a complexação com a PglB e a PglK. Os estudos de DM
da flipase PglK de Campylobacter jejuni permitiram a elucidação do resíduo de arginina
(R309) responsável por iniciar a complexação com o pirofosfato do LLO além de verificar
a alta flexibilidade da EH e a complexação com o substrato. Após a complexação
com o substrato, foi realizada uma metodologia de amostragem ampliada, chamada
metadinâmica, que permitiu a elucidação de uma parte do processo de translocação
do LLO catalisado pela PglK e, assim, a elaboração de uma nova proposta para o



mecanismo de "flip". Nesse sentido, a presente tese esclareceu importantes aspectos
estruturais e funcionais de biomoléculas na via de N-glicosilação, oferecendo suporte
para o planejamento de novos experimentos e de aplicações tecnológicas. As novas
informações sobre o mecanismo da PglB e PglK podem auxiliar no desenvolvimento
de glicoproteínas portando monossacarídeos específicos, potencialmente úteis para a
produção de vacinas e de outras biomoléculas com uso terapêutico.

Palavras-chaves: Oligossacariltransferases. Transportadores ABC. Flipase. N-glicosilação.
Dinâmica Molecular.



Abstract
N-glycosylation is a post-translational or co-translational modification abundantly
distributed in all life domains, which is characterized by the recognition of an N-X-S/T
signature on the target proteins. The last two steps of this biosynthetic pathway are
the translocation of the lipid-linked oligosaccharide (LLO) to the periplasm and block
transfer of the glycidic chain to the asparagine of the N-glycosylation signature, being
performed by flippase PglK (Bacteria) and oligosaccharyltransferases (OSTs) PglB
(Bacteria) respectively. Crystallographic data for these enzymes have identified their
structural subunits. For PglK, an ABC transporter, the nucleotide binding domain
(NBD), the transmembrane domain (TMD) and external helix (EH) were identified.
TMD domain is essential for substrate translocation and EH seems to play a crucial role
in this process. In the PglB, the central nucleus (CC), the inserted sequence (IS) and
the periphery (P1 and P2) were described. The CC unit is fundamental for interaction
with the substrate and catalysis. As a result of the use of these enzymatic systems
in protein glycoengineering and in the development of vaccines, the understanding
of the structural origin for its catalytic properties and for the substrate selectivity
can contribute directly to the development of new technological applications. In this
context, the present thesis evaluates structural and conformational aspects of these
biomolecules of the N-glycosylation pathway in bacteria, as well as the potential
elucidation of the mechanism of flippase-catalyzed translocation. To do so, we first
used the molecular dynamics (MD) technique in the Campylobacter lari PglB where
we observed the conformational plasticity of the active site of PglB, with variations in
important elements, such as external loop 5 (EL5) and catalytic residues under influence
of the substrate complexation. For the LLOs from the three domains of life, an approach
using ab initio and MD calculations was used for the parameterization of the isoprenoid
subunit, obtaining new torsional potentials, which correctly reproduced the experimental
properties. The MD of the LLOs demonstrated a clear preference of the saccharide chains
for a parallel position in relation to the lipid bilayer, the LLO from bacteria showed a
necessary orientation for the complexation with PglB and PglK. The MD studies of
Campylobacter jejuni PglK flippase allowed for the elucidation of arginine residue (R309)
responsible for initiating complexation with LLO pyrophosphate; observation of the
high flexibility of the EH and the complexation with the substrate. After complexation
with the substrate, an enhanced sampling methodology, metadynamics, was carried
out, which allowed the elucidation of a part of the LLO translocation process catalyzed
by PglK and thus the elaboration of a new proposal for the flip mechanism. In this
sense, the present thesis has clarified important structural and functional aspects of



biomolecules in the N-glycosylation path, offering support for the planning of new
experiments and technological applications. Elucidation on the mechanism of PglB and
PglK can help in the development of glycoproteins carrying specific monosaccharides,
which are potentially useful for the production of vaccines and other biomolecules with
therapeutic use.

Keywords: Oligosaccharyltransferase. ABC transporter. Flippase. N-glycosylation.
Molecular Dynamics.
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1 Introdução

“Ever since the dawn of civilization, people have not been
content to see events as unconnected and inexplicable. They have

craved an understanding of the underlying order in the world.”
Stephen Hawking, A Brief History of Time

1.1 Glicobiologia
A glicobiologia é conhecida como o estudo da estrutura, da biologia, da biossíntese

e da evolução dos carboidratos (glicanas ou açúcares) distribuídos na natureza [1]. Até
a primeira metade do século XX, acreditava-se que os carboidratos serviam basicamente
como fonte de energia, sem apresentarem funções biológicas relevantes. Devido à grande
complexidade estrutural e à dificuldade na predição de sequências de glicanas, visto que
essas não podem ser obtidas diretamente do DNA, os estudos relativos a essa classe de
biomoléculas, durante a fase inicial da revolução da biologia molecular, encontravam-se
muito pouco desenvolvidos em comparação às outras grandes classes de biomoléculas.
Somente a partir do final da década de 1980, com a chegada de novas tecnologias
empregadas na exploração da função e estrutura de glicanas, o termo "glicobiologia" foi
evidenciado, reconhecendo a conjunção dos temas relacionados à química e à bioquímica
de carboidratos com a biologia molecular de glicanas e gliconjugados [2].

Carboidratos estão espalhados de forma abundante na natureza, desempenhando
funções energéticas, de sinalização celular e de formação de componentes estruturais.
Ainda, participam em diversos tipos de modificações co- ou pós-traducionais, produzindo
os chamados glicoconjugados, como as glicoproteínas, os glicolipídeos e os proteoglicanos,
ampliando a diversidade de composição das biomoléculas [1]. Entretanto, o paradigma
central da biologia molecular, isto é, de que a informação biológica flui do DNA para o
RNA e desse para as proteínas, não contempla o papel das moléculas sacarídicas em tais
níveis de informação. Os glicoconjugados estão envolvidos em uma enorme variedade de
eventos, como, por exemplo, interações célula-célula, bem como com a matriz extracelular
e com outras moléculas, sendo essenciais para o funcionamento e o desenvolvimento
de organismos multicelulares. Assim, como demonstrado na Figura 1, uma forma mais
completa de descrever o paradigma central da biologia molecular seria com a inclusão
das glicanas e de suas combinações covalentes com outras macromoléculas [1].

A glicosilação é conhecida como o processo de formação de glicoconjugados, onde
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Figura 1 – Representação do dogma central da biologia molecular, no qual o fluxo de
informação em sistemas biológicos é descrito, desde seu armazenamento no DNA
até a manifestação da função biológica. O esquema tradicional sofreu a adição
do processo de enovelamento, glicosilação e de reconhecimento molecular, devido
ao seu carater fundamental para a manifestação da função gênica. Adaptado de
Verli e colaboradores [6].

uma cadeia de polissacarídeos é inserida na estrutura da proteína. Essa é a modificação
co- ou pós-traducional mais prevalentemente [3,4] encontrada na natureza. Considera-se
que cerca de dois terços das proteínas existentes no domínio Eukarya potencialmente
apresentam essa característica [5]. A inclusão de uma glicana à estrutura de uma
proteína pode impactar diretamente na sua função, localização, sinalização e adesão,
dentre outros.

A detecção de monossacarídeos como manose e glicosamina, no início do século
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XX por Albert Neuberger, foi a primeira evidência dessa característica em organismos [7].
Esse estudo serviu como base para a comprovação da existência de carboidratos ligados
à estrutura de proteínas. Atualmente, uma enorme quantidade de funções tem sido
relacionada à presença dessas moléculas na estrutura proteica, como na termodinâmica
de enovelamento de proteínas [8], na sinalização celular, na localização intracelular, no
reconhecimento intercelular, entre outros [3].

Existem vários tipos de glicosilações, as principais encontradas até o momento
foram [4,9, 10]: (Figura 2).

• O-glicosilação, adição de glicanas a um átomo de oxigênio de um resíduo de
aminoácido, geralmente uma serina ou uma treonina;

• P-glicosilação, serina fosfatada tem o seu átomo de fósforo como aceptor da
glicana;

• S-glicosilação, adição de monossacarídeos à cadeia lateral de um resíduo de cisteína,
utilizando o átomo de enxofre ali presente;

• N-glicosilação, caracterizada por uma ligação do tipo β-glicosilamida de um
oligossacarídeo ao átomo de nitrogênio da carboxamida presente na cadeia lateral
de uma asparagina.

1.2 N-glicosilação
As glicoproteínas encontradas até o presente momento na natureza, em sua

grande maioria, são N-glicosiladas [5] (Figura 3). Essa modificação está distribuída
pelos três domínios da vida [11,12], tendo sido encontrada, primeiramente, em Euca-
riotos [13]. Durante muito tempo acreditou-se que a N-glicosilação fosse restrita ao
domínio Eukarya. Essa ideia começou a mudar quando um estudo [14] demonstrou a
presença de glicoproteínas na camada-S do organismo arqueano Halobacterium sali-
narum, possibilitando estudos posteriores que identificaram N-glicosilação no flagelo
de H. salinarum [15] e na camada-S de Haloferax volcanii [16], espécie encontrada no
Mar Morto. Anos depois, esse processo foi descoberto em bactérias [17, 18]. A demora
para a descoberta da N-glicosilação nesses organismos acabou resultando em uma
lacuna de conhecimento quando comparado à estudada e conservada via eucariótica
de glicosilação [19]. Por outro lado, nas últimas duas décadas, ocorreu a massificação
do sequenciamento genômico de procariotos, conjuntamente com o melhoramento das
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Figura 2 – Diferentes tipos de glicosilação com exemplos de resíduos de aminoácidos em que
carboidratos podem ser adicionados.

Figura 3 – Exemplos de proteínas N-glicosiladas encontradas na natureza. As estrutura das
glicoproteínas foram obtidas por RMN. Em vermelho, proteína regulatória CD59
(PDB 1CDR) [21]. Azul, domínio da proteína CD2 (PDB 1GYA) [22]. Verde,
subunidade A da proteína da Gonadotropina (PDB 1HD4) [23].

técnicas de espectrometria de massas, o que proporcionou a identificação de sistemas
de N-glicosilação de diferentes espécies de bactérias e arqueas [20].

O microorganismo Campylobacter jejuni possui a via de N-glicosilação com
maior quantidade de estudos, sendo assim, a mais compreendida atualmente [24]. As
vias existentes em arqueeas, devido à alta complexidade e variabilidade das cadeias
de oligossacarídeos, ainda possuem pontos não esclarecidos porém, aos poucos, novas
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descobertas estão sendo feitas. De qualquer forma, os passos iniciais pertencentes a esse
processo, os quais se referem à construção da cadeia oligossacarídica e à sua transferência
para uma proteína aceptora, ocorrem com um certo grau de conservação em todos os
domínios da vida (Figura 4). A logística básica dessa via envolve a participação de
diversas enzimas que irão atuar sequencialmente na biossíntese do oligossacarídeo, o
qual é conectado e transportado via um carreador lipídico, formando um oligossacarídeo
ligado a lipídio (em inglês, Lipid-linked oligosaccharide - LLO). Essa transferência ocorre
em blocos, em que cada enzima transfere unidades sacarídicas ao lipídio. Esse carreador
lipidico pode ser encontrado nas seguintes formas nos três domínios da vida:

• Eucariotos: Dolicol Difosfato (Und-PP) (Figura 5A);

• Bactérias: Undecaprenila Pirofosfatada Dol-PP) (Figura 5B);

• Arqueas: Dolicol Monofosfatado (Dol-P) (Figura 5C);

Quanto às enzimas da via responsáveis pela montagem do substrato sacarídico, em
eucariotos são as glicosiltransferases (GTases) da família asparagine-linked glycosylation
(Alg), que adicionam os monossacarídeos um a um ao carreador. Em arqueas as enzimas
do tipo GTases da família archaeal glycosylation (Agl) estão envolvidas no processo,
enquanto em bactérias as responsáveis são as da família protein glycosylation (Pgl)
(Figura 4) [20]. Essas enzimas utilizam apenas formas ativas dos monossacarídeos como
doadores para as reações de construção da cadeia oligossacarídica.

Em Bacteria, toda essa linha de montagem irá ocorrer com o carreador lipídico
e seu açúcar voltados para o citoplasma [20]. Em Archaea, podem ocorrer edições
posteriores, enquanto em Eukarya a árvore glicídica e seu lipídio são translocados
para o lúmen do retículo endoplasmático após a adição de apenas uma parte dos
monossacarídeos 4. Devido à heterogeneidade dos carboidratos, faz-se necessário o uso
de diferentes enzimas de uma mesma família que comportem os variados substratos
dessa via. Para que a transferência da glicana seja executada, é essencial que o carreador
lipídico esteja localizado no compartimento celular apropriado: em eucariotos, a adição
da glicana à proteína ocorre no lúmen do retículo endoplasmático; em arqueas, acontece
entre a parede celular e a membrana plasmática; já em bactérias, o processo termina
no espaço periplasmático, entre a membrana interna e a externa. Para que o LLO
esteja ao alcance das enzimas denominadas oligossacariltransferases (OST), a ação de
transportadores do tipo ABC com função de flipase é fundamental, pois são eles que
realizam a translocação desse carreador glicosilado a partir da realização do movimento
de flip. No domínio Eukarya, a proteína Rft1 era considerada a responsável por essa
função [25], contudo essa hipótese foi refutada posteriormente após novas investigações,
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Figura 4 – Vias de N-glicosilação em Bacteria (C. jejuni) e em Eukarya (S. cerevisiae)
demonstrando o padrão sequencial em cada caso. Adaptado de Larkin & Imperiali
[20].
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Figura 5 – Diferentes LLOs nos três domínios da vida: (A)eucarioto, (B) bactéria e (c)
arquea. O oligossacarídeo é ligado ao lipídio pelo pirofosfato. É apresentado a
estrutura química e um representação esquemática de cada LLO.
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nas quais foi descoberto que se trata apenas de uma coadjuvante neste processo [26],
estando ainda incerto qual transportador desempenha esse papel. Enquanto em bactérias
a enzima PglK é designada como a flipase envolvida [27], em arqueas, na via da espécie
Haloferax volcanni, foi detectado que a enzima AglR pode desempenhar essa função [28],
embora nesse domínio da vida ainda sejam necessários mais estudos que elucidem
o transportador ou os transportadores existentes. Após a translocação do carreador
glicosilado, a adição de monossacarídeos à cadeia pode continuar (como ocorre em
eucariotos e em algumas arqueas) ou cessar (como ocorre em bactérias).

Por fim, ocorre a transferência da árvore glicídica para a proteína a ser glicosilada.
Esse papel é desempenhado pelas OSTs, enzimas catalisadoras dessa reação. Cada enzima
dessas pode variar amplamente em sua quantidade de resíduos de aminoácidos, mudando
de espécie para espécie, e também em termos de características estruturais. As OSTs
eucarióticas, via de regra, formam um complexo composto de 5 a 8 subunidades, incluindo
a STT3 (staurosporine and temperature sensitive 3 ), que exerce a função catalítica [29,30].
Diversamente, as arqueas e bactérias possuem apenas uma subunidade, a AglB (Archaeal
glycosylation B) [31] e a PglB (Protein glycosylation B) [32], respectivamente, com
função idêntica a da STT3 de eucariotos. Com o processo de transferência executado, a
proteína pode tanto manter a glicana na forma que foi transferida como sofrer alterações
adicionais na sua cadeia oligossacarídica, promovidas no retículo endoplasmático e
no Complexo de Golgi (eucariotos) ou realizadas por enzimas adicionais (arqueas),
processadoras da glicana [33,34]. No domínio Bacteria, esse tipo de modificação ainda
não foi encontrado. Entretanto, em eucariotos a principal fonte de diversidade estrutural
associada à carboidratos é oriunda desse pós-processamento.

1.2.1 N-glicosilação em Bacteria

Em bactérias, as espécies da classe Epsilonproteobacteria são aquelas que mais
apresentam os genes que codificam o sistema de N-glicosilação [11, 24]. Dentro dessa
classe, o gênero mais estudado é o Campylobacter. A diversidade de estruturas sacarídi-
cas N-ligadas nestes microrganismos é um dos temas que vem sendo constantemente
estudados. O aspecto mais conservado entre essas glicanas é a presença da N,N’-
diacetilbacilosamina ou Bacilosamina (Bac), um monossacarídeo relativamente comum
em bactérias e que está envolvido na ligação com o resíduo de Asn [18]. Assim, faz
sentido dizer que a via da N-glicosilação em C. jejuni inicia a partir da conversão de
uma N-acetilglicosamina (GlcNAc) em uma Bac. As enzimas envolvidas nesse processo
são a PglF, a PglE e a PglD, todas modificando a posição 4 do monossacarídeo GlcNAc
(Figura 4). Inicialmente a PglF, uma desidratase, retira o átomo de hidrogênio (H) do
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grupo hidroxila (OH) a partir de uma molécula de NAD+ , que se tornará NADH. A
aminotransferase PglE acrescenta o grupo amina na sequência e remove o grupo cetona
ali presente [35]. Finalizando o processo, a PglD transfere a acetilação utilizando uma
molécula de acetil-CoA [36], assim formando a UDP-Bac que possui um grupo pirofos-
fato em sua posição 1. A PglC é uma fosfoglicosiltransferase que age na transferência
da Bac fosforilada na posição 1 (Bac-1-P) para o carreador lipídico (Und-P) [37]. As
Pgls A e J [38, 39] adicionam a primeira e a segunda GalNAc com ligações -(1→3) e
-(1→4), respectivamente. A PglH é uma polimerase, sendo responsável por anexar os
próximos três monossacarídeos de N-acetilgalactosamina (GalNAc) ligados de forma
-(1→4) [40]. O passo final da montagem é o acréscimo do monossacarídeo que ramifica
a glicana, a partir da ação da PglI que adiciona um resíduo de glicose (Glc) com uma
ligação -(1→3) [39].

Após o processo realizado na linha de montagem do heptassacarídeo, ocorre
a translocação do LLO do citoplama para o periplasma da bactéria, catalisado pela
flipase denominada PglK. O papel desempenhado pela flipase nesta etapa da via de
N-glicosilação é essencial. A enzima Pglk é uma proteína transmembrana, homodímera,
pertencente à família dos transportadores ABC (Figura 6). Através da interação entre o
pirofosfato do LLO e o bolsão de argininas presente no interior da Pglk, ocorre o início
do processo e a entrada do LLO na proteína. Através da hidrólise do ATP, o LLO é
expulso para o periplasma, resultando no fim de seu processo de translocação [41,42].
Assim, a translocação do glicolipídio catalizada pela flipase é um processo que demanda
gasto energético.

Por fim, a OST de bactérias, denominada PglB (Figura 6), catalisa a transferência
da glicana. Para isso, a proteína aceptora da glicosilação necessita possuir uma assinatura
em sua sequência. A assinatura padrão básica para N-glicosilação é composta pelo
motivo N-X-S/T, onde N é a asparagina que receberá o carboidrato, X corresponde
a qualquer aminoácido exceto prolina e S/T corresponde a um resíduo de serina
ou treonina. Contudo, a PglB demanda uma assinatura estendida para obter maior
eficiência [43], apesar desse requerimento não ser obrigatório para a ocorrência da
modificação pós-traducional [44]. Em bactérias, o motivo é composto por uma extensão
D/E-X-N-X-S/T, onde os dois resíduos de aminoácido extras correspondem a um
aspartato ou um glutamato e qualquer aminoácido exceto prolina. Além da presença
de uma assinatura estendida, como esse processo ocorre pós-traducionalmente e com
a proteína enovelada [43], diferentemente do processo co-traducional em eucariotos,
há uma proposição de que a região desse motivo precisa estar em uma alça flexível e
exposta para que, assim, possa interagir com o sítio catalítico da PglB. Todavia, estudos
recentes [45], demonstraram que o processo pode ocorrer co-traducionalmente, com as
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Figura 6 – Organizações estruturais já encontradas para OST e flipase completas.

proteínas apenas parcialmente enoveladas.

1.3 Aspectos estruturais da OST PglB

1.3.1 Anatomia de uma OST

As OSTs já foram identificadas em diversos organismos espalhados pelos três
domínios da vida. Apesar de apresentar baixo grau de similaridade com grande varia-
ções estruturais entre os domínios, ao observar as estruturas caracterizadas até hoje,
percebem-se padrões e é possível inferir alguma conservação estrutural entre elas [46].
O domínio transmembrana (TM) é formado em média por 13 hélices agrupadas, que
são conectadas por alças intracelulares e externas. Dentre essas alças externas (em
inglês, external loops - EL), sabe-se que algumas desempenham papéis fundamentais no
mecanismo de catálise e ligação ao substrato. Na interface entre os domínios, coordenado
por resíduos do domínio TM, está o íon metálico essencial (M2+) para a atividade,
responsável pela coordenação dos resíduos que formam o sítio catalítico. Diferentes íons
já foram observados exercendo este papel, tais como Mg2+, Mn2+, Zn2+ e Co2+, com
grande variação de atividade dependendo do metal de transição utilizado [47].

O domínio C-terminal pode ser subdividido em diferentes unidades estruturais
[48,49]. Aquele que parece ter presença obrigatória e possui atribuições essenciais nas
OSTs é o núcleo central (em inglês, central core - CC), já que é a unidade que possui
dois importantes motivos conservados WWDXGX e MI/DK cuja função é reconhecer o
S/T da posição +2 na assinatura de N-glicosilação [50]. O enovelamento dessa região
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varia mas, em geral, é um misto α/β, podendo apresentar uma maior quantidade de
α-hélices em eucariotos e uma maior quantidade de β-fitas nos procariotos já estudados.
A unidade denominada sequência de inserção (em inglês, insertion sequence - IS) foi
identificada até o momento apenas em Bacteria e em Archaea, e é assim denominada por
parecer ter sido inserida dentro da sequência do domínio CC. Nas estruturas elucidadas
até agora, essa unidade apresentou-se com estrutura secundária formada por β-folhas,
demonstrando um padrão variável de enovelamento e tamanho.

1.3.2 A estrutura completa da PglB

No ano de 2011, a primeira estrutura completa de OST foi obtida [50], a PglB
de C. lari (ClPglB), com resolução cristalográfica de 3,4 Å (Figura 7). A estrutura
dessa OST é composta por 712 resíduos de aminoácidos, divididos em dois domínios
estruturais, o TM (transmembrana) e o PP (periplasmático). O domínio TM engloba
os resíduos 1-432, enquanto o PP, os resíduos 433 ao 712. A porção transmembrana
dessa proteína envolve 13 hélices inseridas na bicamada, além de duas alças externas
(ELs), chamadas EL1 e EL5, que possuem importantes funções relacionadas à catálise
da enzima (Figura 7 e 8). A EL5 elucidada nessa estrutura é incompleta, 25 resíduos
(resíduos 283-306) que correspondem a uma alça aparentemente flexível em sua porção
N-terminal encontram-se ausentes. As hélices denominadas TM1 a TM4 e TM10 a
TM13 compreendem a região de interface entre os dois domínios, formando assim a
cavidade onde ocorrerá a interação com a proteína que será glicosilada, próximo ao sítio
catalítico da PglB. Na face oposta, há uma segunda cavidade onde supostamente ocorre
a interação com o LLO. A conexão entre as duas cavidades é chamada de "estrutura de
portinhola"(porthole structure), onde a cadeia lateral da asparagina aceptora e o LLO
se encontrarão, estando contidos no sítio ativo da enzima.

O domínio periplasmático possui duas unidades: a CC e a IS (Figura 7). A
CC apresenta-se com um enovelamento misto α e β. Estas unidades estão envolvidas
na manutenção de uma interação com a proteína aceptora para que ocorra a catálise.
A primeiro assinatura foi identificada como WWDYGY (resíduos 463-468), em um
primeiro momento [51], e WWDXGX, posteriormente, em decorrência das variações nas
tirosinas da assinatura em alguns organismos [52]. O segmento WWD forma o sítio de
reconhecimento da posição +2 (S/T) da assinatura da N-glicosilação, interagindo por
intermédio de ligações de hidrogênio entre os resíduos. Além disso, o resíduo Tyr468
foi sugerido como uma peça importante na interação com a N-acetilação do C2 da
Bacilosamina após uma primeira modelagem do substrato na cavidade. Outra assinatura
importante descrita em bactérias e algumas arqueas é a MI (resíduos 569, 572 e 576)
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Figura 7 – Esquerda. Estrutura completa da PglB separada por regiões da enzima. Direita.
Resíduos conservados e importantes para o reconhecimento da assinatura da
N-glicosilação.

ou, em algumas arqueas e eucariotos, DK. Dados oriundos da estrutura cristalográfica
da PglB [50] indicam que essa assinatura explicaria a preferência por uma treonina
na posição +2 da assinatura de N-glicosilação, já que a cadeia lateral do resíduo de
isoleucina poderia realizar interações hidrofóbicas com a metila presente na cadeia
lateral de treoninas que, por sua vez, está ausente nas serinas. Por fim, outra região
já identificada é a DXXK (resíduos 481-484), que parece influenciar as interações com
a cadeia oligossacarídica [53]. A unidade IS dessa espécie é composta por nove β-fitas
que formam uma estrutura de β-barril distorcido, embora sua função exata permaneça
desconhecida.

A elucidação estrutural da PglB completa também possibilitou uma caracteriza-
ção mais profunda da assinatura estendida de N-glicosilação nas OSTs bacterianas. A
Arg331 na ClPglB, um resíduo conservado, situa-se próxima à posição -2 (D/E) da assi-
natura na estrutura co-cristalizada, o suficiente para realizar interações que contribuem
na estabilização do substrato proteico dentro da cavidade enzimática. Contudo, estudos
posteriores sugeriram [54] que a principal interação nessa região é feita pela Arg147
(ClPglB), sendo que a Arg331 serviria apenas como suporte adicional. Em Bacteria
ainda não é claro se o processo ocorre pós-traducionalmente, com uma alça flexível
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Figura 8 – Rede de interações que regem a coordenação do íon metálico e da cadeia lateral da
Asn e proposta de mecanismo de ação baseada na estrutura da PglB. Adaptado
de Lizak e colaboradores [47] e Pedebos e colaboradores [55].

carregando a assinatura, ou co-traducionalmente, sendo a PglB acoplada a unidades
translocadoras de proteínas pré-enovelamento.

A primeira estrutura de OSTs obtida, cristalizada na presença de um peptídeo
aceptor portando a assinatura estendida da N-glicosilação de bactérias, permitiu a
inferência de um mecanismo catalítico para a enzima (Figura 8). O metal divalente
(M2+) presente no sítio catalítico possui um papel fundamental, pois sua ausência abole
a atividade enzimática [54]. Na estrutura obtida, esse metal era um íon magnésio (Mg2+),
abundante na solução de cristalização. Entretanto, acredita-se que em C. lari esse íon
seja Mn2+. É importante ressaltar que diversos outros metais são ativos na PglB [47]. Na
estrutura cristalográfica da PglB, vários resíduos foram encontrados no sítio catalítico,
com destaque para Asp56, Asp154 e Glu319, que coordenam diretamente o íon metálico.
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Os resíduos Asp56 (localizado na EL1) e Glu319 (localizado na EL5) posicionam-se
próximos à Asn do peptídeo aceptor da glicosilação (Figura 8). O Asp154 (localizado na
EL2), importante na coordenação do metal, faz parte de um motivo bastante conservado
em GTases, o DXD, juntamente com o Asp156 (sem função definida) [56,57]. Todos esses
resíduos, quando mutados, influenciam parcial ou totalmente a atividade enzimática
da PglB [50, 58]. A hipótese gerada a partir da observação dessas interações e de
ensaios bioquímicos [47] (Figura 8) envolve diretamente os resíduos Asp56 e Glu319:
os carboxilatos presentes nas cadeias laterais desses resíduos, ao passo que coordenam
o metal com um dos átomos de oxigênio, podem formar ligações de hidrogênio com
a amida da cadeia lateral da Asn aceptora. A formação dessas ligações induziria a
rotação da ligação N-C da carboxamida, o que evitaria a conjugação dos elétrons do
nitrogênio com o grupo carbonila, rompendo a ressonância dessa região. Por conseguinte,
a hibridização do nitrogênio se tornaria sp3 e ocorreria uma modificação na posição
do par de elétrons, aumentando a eletronegatividade desse átomo e potencializando
sua nucleofilicidade. Esse conjunto de alterações permitiria que o nitrogênio da amida
realizasse um ataque nucleofílico no carbono da posição 1 da Bacilosamina. O metal
possuiria, dessa maneira, uma função dupla - coordenar os resíduos do sítio catalítico e
interagir com o pirofosfato do glicolipídeo para sua estabilização.

Outros elementos participam de forma indireta no processo catalítico. A alça EL5
funcionaria como duas partes independentes: a porção N-terminal parece ser altamente
flexível na presença do aceptor proteico, ou ordenada na forma livre da enzima; enquanto
isso, a sua porção C-terminal na presença do aceptor é rígida e se acopla à estrutura da
enzima com Glu319, para formar o sítio ativo, desordenando-se na sua forma livre [59].
O resíduo Tyr293 do motivo Tyr-plug, pertencente à porção N-terminal da EL5, parece
ser importante para a catálise, talvez interagindo com o LLO e auxiliando a reação
(Figura 8), porém não é essencial para a ligação do substrato proteico na enzima [59].

1.4 Transportadores ABC

1.4.1 Anatomia dos Transportadores ABC

Transportadores ABC (em inglês, ATP-binding cassette transporters) são uma
superfamília de proteínas transmembranas com diversas funções [60]. Essas moléculas
estão presentes em todos domínios da vida. Em bactérias, os transportadores estão
envolvidos na absorção de nutrientes e micronutrientes [61,62]. Além disso, transpor-
tadores ABC de bactérias também estão relacionados a funções importantes como
extrusão de partes lipídicas necessárias para a construção da parede celular, resistência
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Figura 9 – Esquerda: Organização dos domínios nos transportadores ABC. Os transportado-
res podem ser tanto importadores ou exportadores. As hélices de acoplamento
transmitem mudanças conformacionais entre os NBDs e os TMDs. Direita: Es-
quema do domínio NBD. Os motivos conservados e funcionais estão indicados.
Adaptado de Locher e colaboradores [80].

a fármacos e exportação de outras substâncias tóxicas [63–65]. Arqueas, fungos e plantas
também apresentam transportadores ABC que catalisam funções essenciais para esses
organismos [66–68]. Em humanos são conhecidos, até o presente momento, em torno de
48 transportadores ABC, pertencentes a diversas subfamílias [69]. Além do transporte
de substratos importantes, os transportadores ABC em humanos apresentam diversas
funções essenciais como regulação dos canais de potássio e controle do canal de cloreto
mediado por ATP [70–72]. Alguns transportadores ABC em humanos apresentam re-
levância biomédica e clínica. O transportador de peptídeos antigênicos apresenta um
papel importante na resposta imunológica [73,74] e o transportador ABC de fármacos
contribui para a resistência de fármacos em células cancerígenas [75–77]. Existem ainda
transportadores no fígado que catalisam a formação de suco biliar [78, 79]. Com isso, o
estudo da estrutura e o entendimento do mecanismo dessas moléculas parece ser essencial
para novas descobertas que podem contribuir, por exemplo, para o desenvolvimento de
novos fármacos.

Esses transportadores cassete de ligação com ATP são capazes de converter ener-
gia oriunda da hidrólise do ATP em movimentos na região transmembrana, permitindo
o carreamento do substrato para dentro do citoplasma (importadores) ou para fora de
citoplasma (exportadores), para a região extracelular ou periplasmática em bactérias [80]
(Figura 9). Esses transportadores apresentam um par de domínios conservados na região
citoplasmática. Esses domínios recebem o nome de domínio de ligação ao nucleotídeo
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Figura 10 – As moléculas apresentadas na figura definem o enovelamento no domínio TMD
para as seguintes subfamílias: Importadores ABC Tipo I, Importadores ABC
Tipo II, Importadores ABC Tipo ECF e Exportadores ABC. Em amarelo e
verde, TMDs; vermelho, proteína de ligação ao substrato; roxo e azul, NBDs em
importadores ABC. Em exportadores os domínios TMD e NBD são fundidos.
As setas indicam o caminho do substrato durante a translocação. Adaptado de
Locher e colaboradores [80].

(em inglês, nucleotide-binding domains (NBD)) ou cassete de ligação ao ATP (em inglês,
ATP-binding cassette). O par de domínios inserido na região da bicamada lipídica
recebe o nome de domínio transmembrana (TMDs). Assim, os transportadores ABCs
apresentam quatro domínios centrais, dois domínios citoplasmáticos (NBDs) e dois
domínios transmembrana (TMDs) (Figura 9). Os NBDs são responsáveis pela hidrólise
do ATP,provocando, assim, mudanças na região TMD das proteínas, permitindo que o
substrato atravesse a bicamada lipídica. Na Figura 9 estão exemplificados a arquitetura
básica dos domínios e o mecanismo dos transportadores ABC. Existem subfamílias de
transportadores ABC, divididos entre os dois subtipos exportadores e importadores.
Atualmente, são classificados como Importadores ABC Tipo I, Importadores ABC Tipo
II, Importadores ABC Tipo ECF e Exportadores ABC (Figura 10) [60,80].

O domínio NBD é conservado nessa família de proteínas e é considerado um
mecanismo comum ligado a diferentes TMDs. Os NBDs formam dímeros e podem
adotar conformações abertas e fechadas. A forma fechada desses domínios é essencial
para a hidrólise do ATP, sendo essencial para a atividade dos transportadores ABC. A
separação física desses domínios inativa os transportadores [82–84]. Os NBDs apresentam
dois subdomínios, com vários motivos conservados, que apresentam funções específicas
(Figuras 9 e 11). Os mais importantes são o loop P e o motivo LSGGQ (C-loop). Em
transportadores completos, os dois domínios NBDs se agrupam de tal forma que esses
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Figura 11 – Acima, estrutura do NBD ligado ao ATP, com seus respectivos motivos indicados.
Abaixo, alinhamento de sequências de transportadores ABC com estrutura
conhecida para o domínio NBD. As mesmas cores foram mantidas da estrutura
apresentada acima. Os motivos walker A e B estão representados nas cores azul
e vermelho, respectivamente. O motivo C-loop está na cor cinza. Q-loop está na
cor verde, Pro-loop em laranja e a histidina de controle em marrom. Adaptado
de Oswald e colaboradores [81].
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motivos conservados ficam expostos, compartilhando a mesma interface. Esse arranjo
resulta em dois sítios de ligação e hidrólise para o ATP, entre a loop P de um domínio
NBD e o motivo LSGGQ do outro NBD (Figuras 9 e 11) [81, 85]. Na ausência do
nucleotídeo existe um espaço nesta interface, podendo uma molécula de água interagir
nesse sítio [81]. A histidina de controle é responsável por estabilizar o estado de transição
durante a reação de hidrólise do ATP. O loop A é responsável por disponibilizar a cadeia
lateral aromática, que se empacota contra o anel da adenina durante a reação. O motivo
Walker-B fornece o glutamato catalítico para que a reação aconteça. O loop D tem como
função realizar o acoplamento dos elementos da hidrólise para o transporte. Por fim,
as hélices de acoplamento, apresentadas na Figura 9, são responsáveis por transmitir
as mudanças conformacionais entre os domínios NBDs e TMDs. Apesar das hélices de
acoplamento não serem o único contato entre os TMDs e os NBDs, essas hélices são as
únicas estruturas conservadas entre os diferentes enovelamentos de TMDs [60,80,86].

Diferentemente dos domínios NBDs, os TMDs variam consideravelmente na
sua estrutura primária, tamanho, arquitetura e no número de hélices transmembranas
[61, 85, 86]. As estruturas cristalográficas demonstraram enovelamento e topologia
diferentes entre as subfamílias (Figuras 9 e 12). Enquanto os exportadores ABC contêm
um núcleo conservado de 12 hélices TM, os importadores ABC apresentam de 10 a 20
hélices TM. Em importadores ABC, os TMDs são expressos como subunidades proteicas
separadas e podem ser do Tipo I ou Tipo II, dependendo do seu enovelamento (Figura
12). Recentemente, transportadores do tipo ECF revelaram outro tipo de enovelamento
dos TMDs que pode ser atribuído à família de importadores ABC [87,88]. Atualmente,
só existe uma estrutura enovelada definida para exportadores ABC, a qual foi revelada
pela primeira vez no cristal da proteína bacteriana Sav1866 [89] (Figuras 9 e 12) e foi
posteriormente encontrada em todos cristais de exportadores ABC [41,84,90–100]. Neste
padrão de enovelamento, os NBDs são fusionados aos carbonos terminais dos TMDs,
formando assim a metade do transportador ABC que se agrupará a outra metade,
formando homodímeros ou heterodímeros [60, 80,86]. Em alguns casos, todos os quatro
domínios são fundidos em um único polipeptídeo.

1.4.2 Importadores ABC Tipo I

Como visto anteriormente, evidências bioquímicas e estruturais permitiram a
divisão dos transportadores ABC em subfamílias (Figura 10). Os importadores ABC tipo
I tem como função facilitar a absorção nutrientes em bactérias, incluindo íons, açúcares,
aminoácidos, peptídeos pequenos e oligossacarídeos [80]. Várias estruturas bacterianas
desses importadores tem sido estudas extensivamente e proporcionaram um modelo
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Figura 12 – Esquema demonstrando as diferentes organizações para o domínio TMD em
transportadores ABC. As hélices transmembranas estão numerada consecutiva-
mente, e as hélices curtas que seguem as transmembranas estão indicadas com
letras. As hélices de acoplamento destacadas, em cada TMD, são o principal
local de contato com o domínio NBD no transportador completo. Adaptado de
Hollenstein e colaboradores [101]

de mecanismo para esses transportadores ABC [80]. Em geral, os importadores tipo I
apresentam menos hélices no domínio TMD, quando comparados ao tipo II (Figuras 10
e 12). A quantidade de hélices nos TMDs pode variar de de 10 a 12 para homodímeros
e 6 a 8 para os heterodímeros [82, 83, 101]. Apesar de sua diversidade funcional, a
comparação dos TMDs para diferentes importadores tipo I revelou um padrão de
enovelamento comum para quatro hélices que compõem o domínio transmembrana [102].
Embora o número de hélices TMD nos importadores Tipo I possa variar, o mecanismo
de transporte para o substrato é o mesmo. Os importadores alternam entre duas
conformações, voltada para o interior, no citoplasma, (em inglês, inward-facing) e para
o exterior (em inglês, outward-facing), onde a via de translocação será exposta para
apenas um lado da membrana [80,102].

Como demonstrado na Figura 13, o transporte inicia com o transportador na
conformação voltada para o interior (citoplasma), com a proteína de ligação ao substrato
(em inglês, substrate-binding protein - SBP) se aproximando do lado externo. A atividade
basal da ATPase pode ocorrer neste estado, no entanto, essa atividade é lenta nos
importadores ABC do tipo I e muitas vezes é inibida adicionalmente. O processo chave
nesse mecanismo, é o fechamento dos domínios NBDs (estado 1 ao 2). Essa mudança
conformacional empurra as hélices de acoplamento em direção uma à outra e converte os
TMDs em uma conformação voltada para o exterior. Essas mudanças conformacionais
formam um túnel, entre a SBP e o substrato de baixa afinidade, que funciona na via de
translocação e está localizado na metade da membrana. No passo seguinte, ocorre a
etapa irreversível da reação (estado 2 ao 3), o ATP é hidrolisado e o fosfato inorgânico
é liberado, fazendo com que o dímero de NBDs abra e, consequentemente, puxe as



Capítulo 1. Introdução 40

Figura 13 – Acima, representação esquemática para o mecanismo dos importadores ABC
Tipo I. Verde e amarelo, TMDs; rosa e roxo, NBDs; laranja, proteínas de ligação;
azul escuro, substratos; T, ATP; D, ADP. As linhas vermelhas tracejadas nos
NBDs representam os motivos dos transportadores ABC. Abaixo, estruturas
tridimensionais representando cada etapa do processo. Adaptado de Locher e
colaboradores [80]
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hélices de acoplamento para fora, desencadeando a conversão para uma conformação
voltada para o interior. O substrato então pode ser liberado para o citoplasma. Por
fim, a troca de ADP por ATP reinicia o mecanismo (estado 3 para estado 1). Alguns
transportadores específicos tipo I podem apresentar variações do mecanismo descrito
acima [80].

1.4.3 Importadores ABC Tipo II

Os importadores tipo II fazem parte da via de captação de quelatos metálicos,
incluindo o grupo heme, outros complexos contendo ferro e cobalamina (Vitamina
B12) [103, 104]. Esses substratos, geralmente não são grandes, entretanto são mais
hidrofóbicos do que os encontrados para o tipo I. Assim como no tipo I, são também
encontrados em baixas concentrações [80]. Os importadores ABC foram divididos,
primeiramente, baseando-se nas suas diferenças de tamanho e arquitetura do núcleo
central [60]. Transportadores tipo II são maiores, formam um homodímero no domínio
TMD e apresentam 20 hélices no total (10 hélices por monômero). Uma análise mais
minuciosa dessa região TMD, sugere que as maiores mudanças estão nas hélices centrais
TM 3, 4, 5, 5a, 10 e a volta entre TM 2 e 3 (Figura 12) [102]. Essa região apresenta três
aberturas na região transmembrana, duas do lado citoplasmático (aberturas internsa I
e II) e outra do lado periplasmático (abertura externa) (Figuras 12 e 14A) [105,106].
Essas aberturas formam uma porta, essencial para a liberação do substrato durante
o processo de transporte (Figura 14B). Entre os cristais dos importadores tipo I já
estudados, essa região de aberturas é altamente conservada (Figura 14C), reforçando a
importância dessas hélices centrais para o processo de translocação. Esse mecanismo é
diferente dos importadores tipo I, onde uma mudança conformacional em todo domínio é
presenciada durante o transporte, conforme descrito acima. Nesta subfamília, a hidrólise
do ATP não resulta em uma mudança conformacional de todo domínio TMD, apenas
as hélices centrais são responsáveis pela translocação do substrato [60,80,102]. Além
disso, a ligação com o domínio SBP, no tipo II, geralmente é enfraquecida na presença
do substrato, diferentemente do que ocorre no tipo I.

Como demonstrado na Figura 15, o mecanismos de translocação dos importado-
res tipo II inicia com o ATP já ligado à proteína e com o dímero de NBD na conformação
fechada. As hélices de acoplamento estão sendo pressionadas, causando assim o fecha-
mento da porta formada pelas aberturas II (Figura 14B). Devido à abertura externa
estar disponível, na configuração 1, o transportador está na conformação voltada para o
exterior. Na etapa 2, ocorre a ligação da proteína SBP, liberando o substrato na cavidade
hidrofóbica do importador [80,102]. Entre as etapas 2 e 3, ocorre o passo irreversível
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Figura 14 – (A) Estrutura tridimensional do domínio TMD para importadores Tipo II, com
as aberturas destacadas. (B) Resíduos responsáveis pela formação da abertura
interna II, que liberará o substrato. (C) Alinhamento de estruturas conhecidas
para o importadores do Tipo II, demonstrando conservação nesse domínio.
Adaptado de Korkhov e colaboradores [105]

da reação, onde o ATP é hidrolisado. Nesta etapa ocorre a abertura do dímero NBD,
afastando assim as hélices de acoplamento, liberando a porta formada pelas aberturas
II. Devido ao tamanho do substrato, as aberturas I são incapazes de fechar, provocando
uma pressão em ambos os lados do substrato. Essa pressão se assemelha a uma força
peristáltica e contribui para a liberação do substrato na região citoplasmática, passo
3 na Figura 15. Após a liberação do substrato, o transportador relaxa em uma con-
formação assimétrica (estado 4) que não apresenta mais uma cavidade central, devido
a ambas as aberturas (citoplasmática e periplasmática) estarem fechadas [107]. Esta
conformação é extremamente estável in vitro e provavelmente evita a passagem de íons
durante a redefinição do sistema. O estado 4 é exclusivo desta subfamília, já que os
importadores tipo I não apresentam os elementos estruturais necessários para adotar
essa conformação [80].

1.4.4 Importadores ABC Tipo ECF

Os fatores de acoplamento de energia (em inglês, Energy-coupling factor-ECF),
foram descobertos nos meados dos anos 1970 [108], mas apenas recentemente foram
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Figura 15 – Mecanismo para Importadores ABC Tipo II. A proteína esta representada
tridimensionalmente em cinza. Os números indicam os estados, discutido no
texto. Em amarelo, o nucleotídeo e em vermelho, o substrato. Em azul, abertura
I formada pelas hélices TMD e em magenta, a abertura II. Adaptado de Locher
e colaboradores [80].

classificados com transportadores ABC [109]. Essas proteínas cumprem um papel
fundamental na absorção de micronutrientes em bactérias e arqueas [102]. Assim como
nos importadores tipo I e II, os transportadores ECF apresentam dois domínios de
ligação ao nucleotídeo (EcfA e EcfA’), um domínio transmembrana (EcfT) e uma
proteína de ligação ao substrato (EcfS). Esses importadores podem formar homodímeros
ou heterodímeros e o complexo EcfA-EcfA’-EcfT forma o módulo de energia [102].
Enquanto os importadores tipo I e II possuem uma proteína de ligação ao substrato
para entregar o substrato na via de translocação, transportadores ECF apresentam uma
característica específica: o componente EcfS ou componente S (Figura 16A). EcfS é uma
proteína de membrana que liga ao substrato com afinidade nanomolar [110,111]. Esses
componentes S também diferem na sua organização genética e na forma como interagem
com o módulo de energia, separando assim esses importadores em dois subgrupos
(Figura 16B). Para o grupo I, cada componente S forma um complexo com um único
módulo de energia e o componente S se encontra no mesmo operon. Por outro lado,
o grupo II apresenta um componente S modular que se liga a uma gama variada de
substratos (Figura 16). Diferentes componentes S podem, ainda, compartilhar o mesmo
módulo de energia para formar o transportador ECF completo (EcfS - EcfT - EcfA -
EcfA’) [102]. Os transportadores ECF do grupo II possuem seu componente S espalhado
em diversas regiões do genoma. Todos os três componentes (EcfT - EcfA - EcfA’) são
necessários para o componente S formar um complexo, e todos os quatro componentes
(EcfS - EcfT - EcfA - EcfA’) dos transportadores ECF são necessários para que ocorra o
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transporte do substrato através da membrana [112]. Apesar da diversidade de substratos
e da formação do complexo ser completamente diferente dos importadores tipo I e II,
os transportadores ECF também utilizam a energia oriunda da hidrólise do ATP para
realizar a translocação do substrato através da membrana.

As estruturas cristalizadas recentemente [113–116], permitiram o conhecimento
de como ocorre a complexação das diversas subunidades nesses transportadores e a
proposição de um mecanismo (Figura 16A). As estruturas completas forneceram uma
visualização do domínio EcfT [117,118]. Esse domínio possui oito hélices, sendo cinco
hélices centrais perpendiculares à bicamada lipídica, com hélices adicionais imersas
no espaço citoplasmático, formando uma configuração em "L" [117,118]. A estrutura
completa na ausência do substrato possibilitou a descoberta de como o componente
S interage com o domínio EcfT (Figura 16A). O componente S se encaixa entre as
cinco hélices centrais e as hélices citoplasmática, com cinco das seis hélices presentes
no componente S interagindo com o EcfT. As hélices 1, 2 e 6 do EcfS são responsáveis
pelas interações hidrofóbicas com o domínio EcfT. A hélice 1 apresenta um motivo
conservado, que é essencial para interagir com o módulo de energia ECF [113,114].

Como os transportadores ECF apresentam diferenças estruturais consideráveis
quando comparados aos importadores do tipo I e II, as hélices EcfT presente no
citoplasma fazem contato direto com os domínios EcfA e EcfA’ (domínios de ligação
ao nucleotídeo). Ambas as hélices 6 e 7 do EcfT, possuem uma sequência conservada,
chamada módulo de acoplamento, que interage diretamente com os domínios de ligação
ao nucleotídeo (EcfA e EcfA’) [119]. Essa sequência conservada realiza a mesma função
das hélices de acoplamento discutidas anteriormente para os transportadores tipo I e
II [60]. Os domínios EcfA e EcfA’ são estruturalmente similares ao tipo I e II, possuindo
dois subdomínios com motivos conservados para a ligação e hidrólise do ATP [102]. As
estruturas do transportador ECF mostram duas hélices C-terminais que formam um
conjunto de quatro hélices após a dimerização. Essa estrutura não é comum a todos os
importadores ABC [102].

Embora as estruturas elucidadas dos transportadores ECF não possuam o
nucleotídeo e o substrato, elas possibilitaram a proposição de um mecanismo (Figura
16B). Assim como todos transportadores ABC, para ambos os importadores ECF do
grupo I e II presume-se que as alterações conformacionais induzidas pelo hidrólise
do ATP sejam acopladas à translocação dos substratos e subsequente liberação no
citoplasma [102]. As estruturas revelaram que o componente S do ECF permanece
paralelo à superfície da membrana, em uma conformação que permite a liberação do
substrato para o citoplasma. Baseada nessa conformação, a proposta do mecanismo,
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Figura 16 – (A) Estruturas disponíveis para o componente S dos importadores ABC Tipo
ECF e estrutura completa do importador ECF. (B) Mecanismo proposto para
os Importadores ECF. Adaptado de Rice e colaboradores [102].

apresentado na Figura 16B, começaria com a proteína livre do nucleotídeo, onde o
componente S é perpendicular ao domínio EcfT na membrana e os componentes EcfA
- EcfA’ estão separados. A ligação do ATP aproximaria o EcfA - EcfA’, resultando
em uma conformação fechada para esses domínios, e giraria o módulo EcfS para uma
posição paralela, de modo que pudesse ligar o substrato extracelular. A hidrólise do
ATP giraria o transportador ECF de volta ao estado de repouso para posterior liberação
do substrato no citoplasma. Ainda faltam algumas questões a serem esclarecidas entre
a conexão da translocação do substrato com os diferentes estados dos nucleotídeos e as
mudanças conformacionais necessárias para desencadear a liberação do substrato no
citoplasma. A elucidação do complexo ECF carregado com o substrato e o nucleotídeo
podem ajudar a esclarecer essas questões.
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Figura 17 – Diferentes conformações adotadas pelos exportadores ABC. Estão apresentados
os códigos PDB e o nome de cada proteína. Em verde, a cadeia A e em amarelo,
a cadeia B. Adaptado de Locher e colaboradores [80]

1.4.5 Exportadores ABC

Transportadores ABC da subfamília dos exportadores são encontrados nos geno-
mas de todos os organismos [60,120]. Muitos organismos possuem diferentes exportadores
com diversas funções fisiológicas [120]. Para alguns exportadores bacterianos e eucarió-
ticos, os substratos ainda não são conhecidos ou são incertos. Todavia, muitos desses
transportadores estão envolvidos na expulsão de substâncias tóxicas, o que pode levar à
resistência de células cancerígenas contra os fármacos utilizados na quimioterapia [75].
Mesmo os exportadores ABC reconhecendo diferentes substratos, eles compartilham
uma estrutura central comum que consiste em doze hélices transmembrana (seis hélices
para cada dímero, como mostrado na Figura 12). Esses domínios TMDs se estendem
além do limite citoplasmático da membrana, e em consequência disso, os domínios
NBDs estão espaçados aproximadamente 25 Å da bicamada lipídica [60]. O domínios
TMDs são fundidos aos NBDs, normalmente o TMD se liga ao NBD que o precede. Em
meados de 2006, a primeira estrutura em alta resolução de um exportador ABC foi
descrita [89, 121], para a proteína Sav1866 de Staphylococcus aureus. Com a elucidação
dessa estrutura foram revelados o enovelamento e a topologia, demonstrando a grande
complexidade desta molécula. Em particular, as hélices inseridas no TMD não estão
simplesmente alinhadas lado a lado e independentemente. Ao invés disso, elas se en-
trelaçam e sofrem uma torção significativa (Figura 10). O domínio NBD, como visto
anteriormente, é conservado entre os transportadores ABC (Figura 11) e apresenta a
mesmos subdomínios e motivos conservados. A maior diferença, em comparação a outros
transportadores, é que esse domínio se liga ao carbono terminal do TMD formando
uma estrutura única. O agrupamento de duas dessas estruturas formará o exportador
ABC, sendo um homodímero ou, em alguns casos, um heterodímero.

Embora, atualmente, exista um número relativamente alto de estruturas com alta
resolução (Figura 17), ainda não há um mecanismo comum para essa subfamília [80]. Um
dos problemas é que a maioria das estruturas não apresenta substratos complexados. Isso
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ocorre em consequência de sua hidrofobicidade e da baixa afinidade de ligação na solução
de detergente [60,80]. Outro problema dá-se na remoção da membrana e na ausência
de ATP, quando os exportadores ABC ficam propensos a adotar conformações voltadas
para o interior (citoplasma), com separações muito grandes no domínio NBD (Figura
17). Como visto anteriormente, a separação desse domínio inativa os transportadores
ABC. As conformações dos exportadores complexados com o nucleotídeo tendem a
apresentar uma menor separação dos domínios NBDs, bem como conformações voltadas
para o exterior (várias estruturas de exportadores ABC tem apresentado uma ampla
variação conformacional, como demonstrado na Figura 17).

O mecanismo de translocação proposto para os exportadores afirma que o trans-
porte ocorre através da mudança conformacional do estado voltado para o interior
(Citoplasma) para o estado ligado ao ATP voltado para o exterior (Figura 18). En-
tretanto, vários cristais com resolução atomística [89–92,122] são inconsistentes com
esse mecanismo simplificado. A relevância das conformações voltada para o interior
tem gerado controvérsias. A crítica está no fato de não se ter certeza se uma estrutura
elucidada reflete o estado funcional ou não. Por exemplo, se for concluído que uma
conformação não é fisiologicamente relevante (por exemplo, a conformação voltada
para o interior da flipase PglK na via de N-glicosilação), não haveria sentido em tentar
encaixar o substrato nas cavidades observadas. Na membrana, os efeitos combinados
dos lípidos, ATP e substrato permitiriam aos transportadores alcançar as conformações
voltadas para exterior. As conformações voltadas para o interior podem refletir estados
fisiológicos caso elas fornecem sítio de ligação ao substrato, ou podem ser conformações
transitórias, já que o domínio NBD precisa liberar os produtos da hidrólise do ATP. As
conformações voltadas para o interior sem contato com o NBD ou sem sítios de ligação
ao substrato provavelmente não são relevantes [80].

Como foi observado anteriormente para os importadores ABC, substratos e
inibidores podem modular a atividade de exportadores ABC. A base molecular deste
fenômeno é desconhecida, mas a estimulação ou inibição é frequentemente usada para
identificar interações específicas [80]. Com isso, atualmente, existem dois mecanismos
propostos para os exportadores ABC. O primeiro é chamado de mecanismo de acesso
alternativo (em inglês, Alternating access) e tem como característica a ligação do
substrato na conformação voltada para o interior (Figura 18, estado 1). O segundo
mecanismo foi proposto através da elucidação da estrutura da flipase PglK, e recebe o
nome de mecanismo voltado apenas para o exterior (em inglês, Outward-only mechanism)
[41]. Como o próprio nome indica, o mecanismo é voltado somente para o exterior
(periplasma) e não utiliza a estrutura na conformação voltada para o interior. Esse
segundo mecanismo será discuto mais detalhadamente na próxima seção.
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Figura 18 – Mecanismo de acesso alternativo, o substrato está nas cores amarela e vermelha.
As estruturas tridimensionais da proteína estão em cores diferentes para cada
etapa do processo (laranja, azul, verde e rosa). Os números indicam os estados
do mecanismo e estão discutido no texto. Adaptado de Ho e colaboradores [123]

O mecanismo de acesso alternativo, como demonstrado na Figura 18, inicia com a
ligação do substrato e do nucleotídeo na conformação voltada para o interior (citoplasma).
Nessa etapa os domínios NBDs estão separados. Após, ocorre a conversão para a
conformação fechada voltada para o interior e ligada ao substrato (Figura 18, estado 1
ao 2). Nesse estado, os domínios NBDs estão unidos com o ATP complexado. Assim,
o próximo passo será a conversão para a conformação voltada para o exterior (Figura
18, estado 2 ao 3), com o ATP ligado. Nessa etapa, a conversão para a conformação
externa permite a liberação do substrato para o meio externo ou para a face externa da
bicamada lipídica. Com a liberação do substrato, o exportador muda a estrutura para
uma conformação fechada e voltada para o exterior, estado 4. É importante ressaltar
que existe um rearranjo das hélices TM do estado 1 para o estado 4, com diferentes
conjuntos de hélices interagindo com o substrato durante a translocação. Esse rearranjo
resulta em uma mudança da superfície na cavidade que circunda o substrato. Por
último, ocorre a hidrólise do ATP e a liberação de fosfato inorgânico, distanciando
os NBDs e, ao transmitir esse movimento aos domínios TMDs através das hélices de
acoplamento, liberando o substrato e convertendo a conformação voltada para o exterior
em uma conformação voltada para o interior (Figura 18, estado 4 ao 1). Este passo é
irreversível, dada a grande quantidade de energia obtida a partir da hidrólise do ATP
(aproximadamente 50 kJ/mol por molécula de ATP) [80]. Não está claro se a hidrólise
de duas moléculas de ATP é simultânea ou consecutiva, bem como não é confirmado se
ambas as moléculas de ATP são hidrolisadas durante cada ciclo de transporte.
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1.5 Aspectos estruturais da flipase PglK

1.5.1 A estrutura completa da PglK

Em meados de 2015, as primeiras estruturas completas da flipase PglK de C.
jejuni foram obtidas [41]. Três estruturas foram cristalizadas com resolução de 2.9 a
5.9 Å(Figura 19). As estruturas elucidadas revelarem-se homodímeros, organização
comum na subfamília de exportadores dos ABCs, já que os domínios NBD se fundem
aos domínios TMD, formando duas cadeias iguais. Duas das estruturas cristalizadas
apresentaram a proteína na conformação voltada para o interior (citoplasma) e foram
determinadas com alta resolução, revelando diferentes conformações (Figura 19). A
terceira estrutura elucidada foi o a PglK complexada ao ADP, resultando em uma
conformação ainda não conhecida para transportadores ABC, a conformação voltada
para o exterior (periplasma) e obstruída (em inglês, outward-occluded conformation).
Apesar de apresentar uma conformação inédita nessa família de moléculas, o cristal
apresentou baixa resolução, não estando presentes as cadeias laterias dos aminoácidos,
apenas os átomos envolvidos no esqueleto principal da proteína. O enovelamento da Pglk
é similar a outros exportadores ABC, como é demonstrado na Figura 20, na comparação
com a primeira estrutura de exportadores ABC descrita em bactérias, o Sav1866 [89,121].
Na superfície periplasmáticas, a conformação voltada para o exterior e obstruída difere
das estruturas da Sav1866 totalmente voltada para o exterior, na qual existe apenas
uma pequena abertura na via central de translocação do substrato. A conformação
obstruída da PglK reflete, assim, uma conformação intermediária entre a conformação
obstruída do exportador bacteriano de peptídeos McjD [93] e a conformação voltada
para o exterior de Sav 1866 (Figura 20). No entanto, a PglK contém uma α-hélice
adicional, denominada hélice externa (em inglês, external helix - EH), no limite da
membrana periplasmática e paralela ao plano da membrana (Figura 19). Essa EH é
inédita na estrutura dos exportadores ABC e não havia sido relatada em nenhuma
estrutura dessa classe de moléculas [41].

A volta conectando as hélices transmembranas 1 e 2 da Pglk, como demonstrado
anteriormente, apresenta uma hélice externa (EH). A orientação da EH, em relação
ao domínio TMD, é definida por várias interações hidrofóbicas, hidrofílicas e cátion-π.
Como consequência dessas interações, duas cavidades hidrofóbicas são formadas perto
do limite da membrana externa, cada um entre a EH e TM1 e TM2 da PglK (Figura
21). A relevância funcional dessa EH foi demonstrada através de diversos ensaios de
mutagênese, onde a deleção da EH ou de resíduos da hélice resultou na perda de
atividade ATPase, sugerindo que as mutações haviam abolido o papel da EH na ligação
do LLO e, assim, a estimulação da ATPase [41]. De acordo com a perda da atividade
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Figura 19 – As cadeias da PglK estão nas cores laranja e cinza. A EH está indicada em
vermelho na estrutura. Adaptado de Perez e colaboradores [41]

Figura 20 – Estruturas de diferentes exportadores ABC em comparação com a PglK. As
hélices TM1 e TM3 estão em cores magenta e as cadeias da proteína em cinza
e laranja. Adaptado de Perez e colaboradores [41]
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Figura 21 – Esquerda, bolsão hidrofóbico formado pela EH e as hélices transmembranas
TM1 e TM2. Direita, principais resíduos funcionais presentes na EH. Adaptado
de Perez e colaboradores [41]

ATPase, a translocação do LLO não ocorreu in vitro nos mutantes estudados [41].
Foi proposto que as cavidades hidrofóbicas formadas perto do EH (Figura 21) podem
contribuir para a ligação de LLO à PglK. Essa interação poderia ancorar a cauda
lipídica de LLO e favorecer o posicionamento da porção pirofosfato para entrar em uma
cavidade de translocação e assim iniciar a reação de flip. Com isso, foi demonstrada a
atividade da PglK usando compostos sintéticos, representando versões estruturalmente
incompletas do LLO [41]. Nenhuma estrutura truncada do LLO foi capaz de estimular a
atividade ATPase da PglK. Uma estrutura com a cauda lipídica muito similar ao LLO,
porém sem a unidade do pirofosfato, foi também utilizada nos experimentos e também
não conseguiu estimular a atividade ATPase. Esses dados comprovaram a importância
da EH durante o processo de translocação do substrato e a importância do tamanho da
cauda lipídica, bem como da presença do pirofosfato no LLO para que o mecanismo de
flip ocorra.

Apesar das estruturas abertas da PglK, voltada para o interior, terem sido
elucidadas, dados de mutagênese revelaram que a cauda lipídica não consegue interagir
na cavidade formada pela abertura (Figura 19) [41]. Esse dado é inédito até o presente
momento, devido a outros transportadores ABC nessa conformação possuírem cavidades
análogas que foram interpretadas como cavidades de ligação ao substrato [92,95,100].
Posteriormente, foi considerado que o pirofosfato do LLO poderia ser transferido para a
cavidade da conformação voltada para o interior (citoplasma). No entanto, essa hipótese
foi descartada, já que, como consequência da arquitetura de domínio dos exportadores
ABC, o TM4-TM5 de cada subunidade da PglK cruza e liga o NBD da subunidade
oposta. A cavidade formada pelo estado voltado para interior é assim definida pela
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Figura 22 – (A) Mudanças conformacionais associadas à mudança entre os estados aberto
e fechado na PglK. (B) Em azul as argininas funcionais na PglK, formando
bolsão carregado positivamente. Adaptado de Perez e colaboradores [41]

separação de TM4 e TM6 (Figura 22A). Se o pirofosfato e o oligossacarídeo do LLO
entrassem nessa cavidade, a molécula de LLO seria comprimida durante a transição
de PglK para a conformação voltada para o exterior. Como a fenda entre TM4 e TM6
fecha e uma abertura distinta (entre TM1 e TM3) se abre para o exterior, isso prenderia
a molécula LLO e produziria um choque estérico, impedindo a liberação do substrato.
As considerações acima levaram à conclusão de que durante o mecanismo de flip da
PglK, a cavidade voltada para dentro não contribui para a ligação de LLO [41].

Na estrutura da PglK foram encontrados múltiplos resíduos de arginina (R86,
R260, R302 e R309) no interior da cavidade da conformação voltada para o exterior
(periplasma), representando um total de oito cargas positivas (Figura 22B) [41]. Devido
ao movimento de tesoura necessário para converter os exportadores ABC de estados
voltados para interior até a conformação voltada para o exterior, essas argininas são
ocluídas e/ou formam pontes salinas nas conformações voltadas para o interior, mas
tornam-se acessíveis quando a PglK está voltada para o exterior. Estudos de mutagênese
foram realizados [41] e os exportadores onde as argininas foram modificadas apresentaram
baixa atividade. No caso da deleção de todos os oito resíduos de arginina, o flip do
LLO não aconteceu. Esses dados comprovaram a importância desses resíduos para que
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a translocação do LLO ocorra. Possivelmente, esses resíduos de arginina carregados
positivamente interagem com o pirofosfato do LLO, que apresenta carga negativa.

Recentemente, a estrutura da Pglk inativa foi elucidada [94], apresentando as
mesmas características citadas acima. Entretanto, os domínios NBDS estão separados e
complexados a uma estrutura proteica responsável pela inibição da PglK. Como visto
anteriormente, a separação desses domínios inativa os transportadores ABC, já que eles
precisam estar juntos para a formação do sítio de ligação ao ATP, permitindo assim
que a hidrólise do mesmo ocorra.

1.5.2 Proposta de translocação do LLO

A elucidação estrutural da PglK permitiu a proposta de um mecanismo de flip
para o LLO, como demonstrado na Figura 23. As duas conformações apresentadas
são necessárias para que o mecanismo aconteça: tanto a conformação ligada ao ADP
quanto a ligada ao ATP. Foi proposto que, enquanto a cauda apolar do LLO interage
com a superfície da PglK, próximo da região da EH, a porção de pirofosfato no LLO é
transferida diretamente para a cavidade presente na conformação voltada para o exterior
(periplasma) ligada a ATP, onde pode formar interações eletrostáticas com resíduos
de arginina expostos. A cadeia oligossacarídea então segue a porção do pirofosfato,
mas não requer interações específicas com a PglK durante o processo de translocação,
o que poderia explicar a baixa especificidade do mecanismo de flip em relação ao
tipo e número de sacarídeos. Essa hipótese é consistente com a observação de que a
PglK pode realizar a translocação de LLOs com diferentes cadeias polissacarídicas [41].
No modelo proposto, a força para que o mecanismo de flip aconteça está em dois
componentes. Em primeiro lugar, a hidrólise do ATP faz com que os domínios NBDs
sejam empurrados para a liberação do produto. A transmissão desse movimento para as
TMDs, através das hélices de acoplamento, pode causar pressão no substrato durante o
processo de translocação. Essa característica está presente no mecanismo do importador
ABC da vitamina B12 Korkhov2012, onde o TMD exerce uma força peristáltica sobre
o substrato durante a translocação. Em segundo lugar, uma vez que o pirofosfato e
o oligossacarídeo tenham se difundido na via de translocação, a PglK provavelmente
adotará uma conformação voltado para o exterior obstruída, conforme observado na
estrutura ligada ao ADP, fechando efetivamente a porta atrás do substrato. Foi proposto
que a energia adquirida pela hidrólise do ATP é primariamente usada para quebrar a
interação entre o pirofosfato e os resíduos de arginina essenciais que revestem a cavidade
da PglK.

O mecanismo de flip do LLO proposto para a PglK tem uma semelhança ao
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Exterior

Interior

Mecanismo de Flip Proposto

Figura 23 – Mecanismo proposto por Perez e colaboradores [41] para a translocação do
LLO, catalisado pela PglK. PglK esta apresentada em cartoon, com as cadeias
em cores cinza e laranja, e a EH em vermelho. As argininas funcionais estão
representadas em azul, a cauda lipídica do LLO em magenta e os fosfatos nos
círculos P. Hexágono em vermelho, N-acetilbacilosamina; quadrados em amarelo,
N-acetilgalactosamina, e círculos azuis, glicose. A proposta do mecanismo está
indicada nas setas: (A) A cauda lipídica interage com a PglK, na região da
EH, ADP é trocado por ATP; (B) Através da interação eletrostática entre o
difosfato do LLO e as argininas com carga positiva, o LLO entra na PglK; (C)
Hidrólise do ATP, liberando o LLO para o lado externo; (D) Após a saída do
LLO, proteína retorna ao estágio inicial.



Capítulo 1. Introdução 55

modelo proposto para a translocação de fosfolipídios pelas flipases de P4-ATPases
[124–126]. Duas diferenças chave são o reconhecimento proposto da cauda lipídica na
superfície da PglK por meio da EH, e a exigência de uma via de translocação longa e
suficientemente ampla que contenha o pirofosfato e o oligossacarídeo durante o flip. O
mecanismo é distinto daquele proposto para a função do MsbA, que sugere que todo o
lipídio A pode entrar no estado livre de nucleotídeos voltado para o interior [100]. Por
fim, a proposta de flip catalisado pela PglK também é distinta do modelo canônico de
acesso alternativo, demonstrado anteriormente para exportadores ABC.

1.6 Aplicações biotecnológicas da via de N-glicosilação e a glico-
engenharia de proteínas
A elucidação dos sistemas de N-glicosilação e das principais estruturas nessa

via em bactérias permitiu aplicações biotecnológicas envolvendo a manipulação dessas
vias, tanto intra como interespécies (Figura 24), aumentando o desenvolvimento da
glicoengenharia de proteínas [127,128]. A importância de investigações envolvendo esse
campo pode ser ilustrada pela grande quantidade de estudos empregando proteínas
glicosiladas [129]. Outra aplicação promissora diz respeito ao estudo de métodos alterna-
tivos na produção de vacinas, pois a tecnologia de acoplamento de glicanas a proteínas
(Protein glycan coupling technology - PGCT) demonstra diversas vantagens sobre o
método de conjugação química [130]. Baseados nisso, alguns trabalhos vêm descrevendo
abordagens envolvendo o uso de enzimas pertencentes à via de glicosilação bacteriana
para realizar a adição de diferentes tipos de estruturas sacarídicas, como os O-antígenos
de espécies bacterianas, para auxiliar no desenvolvimento de vacinas [131–134] (Figura
26). Uma forma mais recente da aplicabilidade em vacinas envolve o uso da via de
N-glicosilação de C. jejuni transfectada para linhagens não-patogênicas de Escherichia
coli [135]. Nesse caso, a célula bacteriana produz vesículas de sua membrana externa
que apresentam a glicana. Essas vesículas foram utilizadas na vacinação de galinhas,
que demonstraram uma redução considerável na colonização bacteriana. Em termos
de pesquisas, uma boa parte dos esforços envolvem estudos que visam à produção em
organismos procariotos de diferentes cadeias oligossacarídicas existentes em eucariotos.

Um dos principais fatores que torna as OSTs e flipases plataformas promissoras
para estudos de glicoengenharia é sua promiscuidade, além de poderem ser transferidas
para um organismo que não possua um sistema nativo de N-glicosilação, como E. coli [32].
Reforçando essa informação, estudos prévios [136,137] verificaram que um dos únicos
requisitos para uma glicana qualquer ser transferida pela PglB é a presença de um grupo
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Figura 24 – Representação esquemática da glicoengenharia empregada na expressão em E.
coli. Adaptado de Baker, 2013 [127].

acetamida na posição C-2 do monossacarídeo que será ligado na asparagina aceptora e
que, para uma glicana sofrer a translocação pela PglK, somente é necessário a presença
do pirofosfato do LLO, não importando o tamanho da cadeia oligossacarídica [41].
Pesquisas recentes estão sendo direcionadas para modificações que alterem as assinaturas
de N-glicosilação, buscando menor especifidade e maior eficiência no processo.

Assim como em toda área em desenvolvimento, a glicoengenharia possui desafios
que limitam a propagação de suas aplicações [127]. É necessária a caracterização
de novas estruturas oligossacarídicas, especialmente em bactérias, onde ocorre sua
maior variabilidade, bem como produção e conjugação mais eficientes de glicanas
eucarióticas em bactérias, visando à expansão das ferramentas disponíveis. Por fim, o
aperfeiçoamento da compreensão e da predição das consequências no enovelamento e
na função de proteínas, acarretadas pela glicosilação em sítios específicos das proteínas-
alvo, possibilitará avanços no desenvolvimento e no desenho específico de glicanas com
diferentes aplicações.

1.7 Elucidação da estrutura e da conformação de biomoléculas
Ao realizar a caracterização estrutural de uma molécula em nível atômico, é

possível acessar suas interações moleculares, o que, potencialmente, trará informações
que auxiliam na inferência da sua função [138]. A compreensão das bases estruturais
que definem o papel desempenhado por diferentes moléculas facilita a descrição de
fenômenos biológicos, como a inibição causada por pequeno ligante em um receptor,



Capítulo 1. Introdução 57

Figura 25 – Exemplo de aplicação no desenvolvimento de vacinas pela produção de vesículas
da membrana externa apresentando a glicana ao hospedeiro. Adaptado de Price
et al., 2016 [135].

o reconhecimento intercelular mediado por glicoproteínas, o transporte através de
membranas, o funcionamento de ribossomos e a formação de capsídios virais [138].
Nesse contexto, as principais técnicas de escolha para a determinação de estruturas
tridimensionais de biomoléculas com resolução atomística, atualmente, são a ressonância
magnética nuclear (RMN) e a cristalografia de raios-X (Figura 26A e B). Entre as
duas, a cristalografia é a técnica dominante. Cerca de 90% das estruturas presentes no
banco de dados do Protein Data Bank (PDB), foram resolvidas utilizando esse método.
Essa abordagem baseia-se na propriedade de agregação das moléculas, organizadas em
arranjos periódicos que correspondem às estruturas de cristais [139,140]. A ocorrência
da cristalização é influenciada por condições variadas, como o pH, a concentração
salina usada e a temperatura empregada, fatores que podem determinar o sucesso
do processo [141]. Apesar de ser o método mais frequentemente empregado, ainda
apresenta algumas limitações [142]. No caso do presente trabalho, a limitações que mais
influenciam são a obtenção de proteínas de membranas, em decorrência do ambiente
em que estão inseridas, e das estruturas sacarídicas, devido à sua alta flexibilidade.

O método de RMN oferece uma caracterização que permite observar a flexibi-
lidade de regiões da estrutura e os diferentes estados conformacionais das biomolécu-
las [143]. Nesse método é possível identificar a presença de núcleos de átomos que estão
espacialmente próximos, ou seja, são gerados mapas de restrição espacial que serão
utilizados para a construção dos modelos tridimensionais. O efeito Overhauser nuclear
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(NOE, nuclear Overhauser effect) - que ocorre quando átomos próximos estão em estados
diferentes de magnetização - é empregado em espectros de resolução bidimensional [144],
com o intuito de detectar a proximidade entre átomos não-covalentemente ligados (a
uma distância menor que 5 Å) [145]. Essa técnica, porém, apresenta limitação quanto
ao tamanho das moléculas, com os maiores modelos chegando a 1 mega Dalton de peso
molecular [146,147]. Isso acontece em decorrência da sobreposição de picos nos espectros
utilizados na construção dos modelos estruturais, impedindo a identificação correta
da posição atômica. Assim como a cristalografia, a RMN também enfrenta restrições
na capacidade de elucidar estruturas de proteínas de membrana, tendo em vista que
ocorrem perdas de estrutura e função dessas moléculas ao serem retiradas do ambiente
lipídico e serem purificadas em detergentes [143].

Uma mudança de paradigma que pode estar acontecendo diz respeito ao uso
da técnica de microscopia crioeletrônica, cujo emprego na determinação estrutural
vem aumentando consideravelmente [142]. A técnica funciona bem para estruturas
de tamanho superior a 200 kDa, como complexos macromoleculares e para proteínas
transmembranas grandes. Anteriormente, tal abordagem enfrentava problemas de re-
solução, já que dificilmente atingia valores próximos aos da cristalografia. Contudo,
atualmente diversas estruturas apresentam resolução próxima aos 3 Å [148,149]. Um
exemplo está demonstrado na Figura 26C, onde é apresentada a estrutura do capsídeo
viral do Zika Virus, elucidada através da microscopia crioeletrônica. Uma das limitações
desse método, novamente, diz respeito à flexibilidade da molécula estudada: ela pode
tanto ser descrita corretamente, conferindo um aspecto positivo ao método, como pode
impedir que a caracterização de determinadas regiões seja realizada [142].

Os glicoconjugados estudados no presente trabalho apresentam desafios quando
se tratam de estudos estruturais. Existem poucos dados a respeito dessas biomoléculas
e boa parte dessas informações não estão corretas. Isso ocorre, devido às dificuldades
encontradas na caracterização de suas estruturas. O principal fator diz respeito à alta
flexibilidade conferida pela presença dos componentes glicídicos. Na cristalografia, essa
flexibilidade atrapalha a formação dos cristais [154–156]. Adicionalmente, a hidrofili-
cidade, que gera um aumento na quantidade de moléculas de água coordenando suas
estruturas, bem como a ausência de interações hidrofóbicas e dipolares entre resíduos
sacarídicos próximos, são também fatores impeditivos [157]. Por fim, nos casos das gli-
coproteínas, seus mapas de densidade eletrônica são prejudicados por essa flexibilidade,
interferindo na correta determinação estrutural dessas moléculas [158]. Já no método de
RMN, a mobilidade dessas cadeias sacarídicas produz dificuldades na identificação de
múltiplos sinais de NOESY. A baixa quantidade de sinais obtidos, seja entre ligações
glicosídicas, seja entre a própria proteína com o carboidrato, pode gerar a obtenção
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Figura 26 – Estruturas tridimensionais obtidas pelos diferentes métodos disponíveis atual-
mente. A) Cristalografia de Raio-X - RNA Polimerase II (PDB ID 1I6H) [150].
B) Ressonância Magnética Nuclear - Príon na sua forma amilóide (PDB ID
2RMN) [151]. C) Microscopia Crioeletrônica - Zika Virus (PDB ID 5IRE) [152].
Figura composta por imagens retiradas do Protein Data Bank, Molecule of the
Month [153].
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de estados conformacionais médios [156,157], que não representam adequadamente os
estados existentes em solução. Quanto ao método de microscopia crioeletrônica, esse
pode ser um bom aliado em estudos de macrocomplexos glicosilados. Porém, algumas
questões mencionadas anteriormente ainda permanecem, como a dificuldade em lidar
com moléculas menores e flexíveis. Acrescenta-se ainda o fato de que é estimado que
cerca de um terço das estruturas de carboidratos depositadas no PDB apresentam
algum tipo de inconsistência [159,160].

Nesse contexto, os métodos computacionais de avaliação da estrutura e da dinâ-
mica de biomoléculas funcionam como alternativas aos métodos tradicionais [161–163],
especialmente tratando-se de glicoconjugados [164–170]. Dentre essas abordagens compu-
tacionais, tem-se a dinâmica molecular (DM), técnica que foi introduzida na década de
1970 [171,172] e que vem sendo utilizada atualmente para problemas diversos [173–176].
Essa abordagem proporciona muitas vezes subsídios para novos experimentos de maneira
única, beneficiando-se da sua resolução atomística e da forma com que possibilita a
observação de propriedades tempo-dependentes. A DM avalia o comportamento físico-
químico de um determinado sistema de átomos, baseando-se em forças que podem
induzir a movimentação desse sistema. Para tanto, o método realiza sucessivas inte-
grações da equação de movimento de Newton aplicada a todos os átomos do sistema,
empregando um tempo de integração denominado dt [6,177]. Isso é realizado para todas
as posições e interações dos átomos durante uma quantidade de tempo, sendo estimada
constantemente e gerando o que é chamado de trajetória. A DM está atrelada ao con-
ceito da mecânica molecular (MM), o que implica na consideração apenas dos núcleos
atômicos nos cálculos, excluindo-se a descrição direta de propriedades eletrônicas, como
a formação e a quebra de ligações atômicas.

1.8 O papel da dinâmica molecular na caracterização conforma-
cional de glicoconjugados
Como visto anteriormente, a DM descreve a variação do comportamento mole-

cular em função do tempo. Mais especificamente, a DM é regida pela seguinte equação:
Fi= mi . ai (Figura 27). O termo ai pode ser descrito como ai = d2riti(t)/dt2, onde
ri(t) corresponde à posição do átomo i e dt ao tempo de integração discretizado [177].
O termo relativo à força do sistema também pode ser descrito de outra forma: Fi

= -dV/dri, onde V diz respeito à energia potencial do sistema calculada para cada
átomo i na posição ri. Esse ponto é importante para a determinação da intensidade
e da direção da Fi, uma vez que esse termo é colocado em função das coordenadas



Capítulo 1. Introdução 61

Figura 27 – Representação da equação de movimento de Newton utilizada para a descrição
conformacional oferecida na DM. A proteína AT-glicosilada é apresentada como
resultado da aplicação desta equação sobre seu sistema.

cartesianas dos átomos e da energia potencial do sistema. Dessa forma, a equação é
integrada considerando a variação temporal (t); as forças agindo sobre o átomo i são
calculadas pelo conjunto de interações descritas para esse átomo (campo de força); essas
forças geram uma variação no espaço cartesiano (dr), em função do tempo de integração.
Ao resolver essa equação para cada átomo do sistema, é possível obter a mencionada
trajetória, onde o comportamento do sistema durante um tempo de simulação será
avaliado [177].

Quando se inicia um estudo por DM, após definida a estrutura de partida, pre-
cisamos incluir as moléculas do solvente em quantidade representativa da concentração
dos solutos em estudo nos sistemas de interesse (como no citoplasma, por exemplo). Esta
adição cria, contudo, interações soluto-solvente até então inexistentes nas estruturas
determinadas experimentalmente. Tais interações são acomodadas através de um cálculo
denominado minimização de energia, que reorienta as posições atômicas buscando
reduzir a energia global do sistema e, assim, em conformações e orientações moleculares
mais estáveis para o sistema em estudo [6, 177].

Nas simulações por DM, alguns aspectos importantes devem ser considerados,
dentre os quais destacam-se:

• Condições periódicas de contorno: Permitem que a caixa de simulação (es-
paço tridimensional que contém as moléculas em estudo) seja replicada em todas as
suas dimensões, de forma periódica. Estas réplicas são idênticas à caixa construída,
de forma que um movimento molecular em uma será idêntico ao movimento da
mesma molécula na outra (Figura 28A). Uma das principais consequências desta
abordagem é que as faces da caixa nunca entram em contato com o vácuo, criando
um contínuo mais próximo do ambiente de interesse [6].
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Figura 28 – (A) Representação das condições periódicas de contorno em uma simulação
de DM (B) Representação do efeito de diferentes tempos de integração na
amostragem da DM. Adaptada de Verli e colaboradores [6].

• Equilibração: É a primeira parte da simulação, necessária para a eliminação de
variações ou comportamentos moleculares aleatórios e não representativos dos
fenômenos de interesse. Assim, o tempo de simulação deve ser suficientemente
longo para que as propriedades estejam adequadamente equilibradas e possam,
em seguida, ser coletadas [6, 177].

• Amostragem: É o nome dado para o volume de informação conformacional
obtido em uma determinada simulação por DM, estando diretamente relacionada
ao tempo de simulação. Deve ser longa o bastante para descrever os fenômenos de
interesse, o que, para a maioria dos sistemas proteicos, é ainda extremamente difícil
de ser alcançado. Para moléculas flexíveis como ácidos nucleicos e carboidratos e
fluidos como membranas, contudo, uma amostragem adequada é alcançada com
relativa facilidade, em torno de centenas de nanossegundos [6].
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• Tempo de Integração: O cálculo de DM é dividido em pequenos passos, na
escala de femtossegundos (fs). A sucessão destes passos resultará na trajetória.
O tamanho dessas "janelas temporais"é conhecido como tempo de integração.
Quanto maior este valor, menos passos de cálculos serão necessários para des-
crever um fenômeno e, portanto, menor será o custo computacional. Da mesma
forma, quanto menor for este valor, mais passos serão necessários e maior será
o custo computacional. Contudo, o uso de tempos de integração muito elevados
podem provocar instabilidades, de forma que normalmente são utilizados valores
intermediários, de 1 a 4 fs [6, 177] (Figura 28B).

Ao introduzir explicitamente propriedades como flexibilidade e temperatura nos
estudos dos sistemas moleculares de interesse, a DM aproxima os modelos estruturais de
biomoléculas da realidade biológica [6]. Contudo, algumas características desta técnica
restringem sua aplicação a alguns tipos de problemas moleculares. Por exemplo, como
demonstrado anteriormente, cálculos baseados em mecânica molecular não descrevem os
elétrons, limitando sua contribuição em estudos de fenômenos como reações enzimáticas
e processos oxidativos. No caso de sistemas envolvendo proteína transmembranas, é ainda
extremamente difícil a obtenção de amostragem compatível com dados experimentais
(há ainda uma diferença de ordens de grandeza entre a escala de tempo alcançável
computacionalmente e aquela de alguns processos biológicos).

1.8.1 Campos de Força

Como visto anteriormente, a resolução da equação de movimento de Newton
em diversos passos de integração nos permite descrever o movimento dos átomos nas
moléculas em estudo. Contudo, os átomos do sistema não estão isolados, mas ligados a
outros átomos formando moléculas que, por sua vez, interagem com outras moléculas.
Para calcular a energia potencial em relação aos átomos que compõem o sistema estudado
são necessários os chamados termos ligados e termos não-ligados. A esse conjunto de
parâmetros e de funções é dado o nome de campo de força (Figura 29). A forma
funcional básica desses campos de força é dada pelo somatório destes termos. Alguns
campos de força mais sofisticados podem apresentar termos adicionais. Entretanto,
os termos aqui apresentados estão invariavelmente presentes [177]. Os termos ligados
avaliados são: termos de ligação covalente entre dois átomos (Vligação), descritos por um
potencial harmônico (kb) que penaliza energeticamente variações de b em relação ao
valor de referência b0; termos de descrição de ângulos envolvendo três átomos (Vângulo),
que de forma semelhante emprega um potencial harmônico (kθ) para evitar variações
excessivas, onde θ é o ângulo calculado e θ0 é o ângulo de referência; termos torcionais
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relativos à rotação de ângulos diedrais formados entre quatro átomos (Vdiedrais). O
diedro próprio é descrito por uma função cosseno com n sendo o valor de periodicidade
ou multiplicidade (indicando o número de mínimos de energia), φ é o valor do diedro,
kφ determina a barreira energética para que ocorra mudança de mínimo de energia e δ
indica o máximo de energia no perfil rotacional do diedro. O diedro impróprio varia para
cada campo de força, podendo tanto seguir o padrão periódico encontrado para diedros
próprios (AMBER e OPLS), como o padrão de potenciais restritivos encontrado para
ligações e ângulos (CHARMM e GROMOS). Os termos não-ligados compõem a soma
de dois outros termos: os termos coulômbicos relativos a componentes eletrostáticos dos
átomos (Veletro), calculados como a soma de interações entre pares de cargas atômicas,
utilizando a Lei de Coulomb; os termos de van der Waals (VLJ), calculados aplicando
um potencial de Lennard-Jones entre pares de átomos neutros. Apesar dessa forma
básica, cada campo de força tem suas peculiaridades para lidar com a resolução dessas
equações.

Existem diferentes níveis de simplificação na descrição atômica das moléculas,
originando diferentes classes de campos de força. Um deles permite descrever todos os
átomos do sistema (em inglês, all atom), implicando em maior custo computacional e,
consequentemente, dificultando o estudo de grandes sistemas moleculares. Pertencem a
esta classe os campos de força AMBER [178] e CHARMM [179]. Outra classe de campo
de força é denominada de átomo unido (em inglês, united atom), na qual o átomo de
hidrogênio, mais abundante em sistemas biológicos, é simplificado. Neste caso, os átomos
de hidrogênios ligados aos átomos de carbono apolares são unidos a este elemento, dando
origem a um pseudo-átomo CH, CH2 ou CH3. Os átomos de hidrogênio presentes nos
carbonos aromáticos, mais polares, estão descritos explicitamente. O GROMOS96 [180]
é um exemplo dessa classe. O terceiro tipo de simplificação, denominado "coarse-
grained"(CG), consiste na agregação de vários átomos em uma única partícula. O
aminoácido alanina, por exemplo, é considerado como uma única partícula. Esta
abordagem perde a resolução atômica e, como consequência, propriedades como conteúdo
de estrutura secundária deixam de ser descritas com precisão. Entretanto, por ser muito
rápido, o CG pode acessar movimentos lentos e complexos, como a fusão de vesículas
ou a dinâmica entre domínios proteicos.

1.8.2 Validação das simulações por DM

Como discutido anteriormente, as simulações de DM apresentam, de modo
geral, algumas limitações. As duas principais são: a precisão dos campos de força na
descrição das biomoléculas de estudo e a amostragem suficiente das simulações. A
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Figura 29 – Esquema representativo dos parâmetros que descrevem a forma funcional de
um campo de força. Adaptada de Verli e colaboradores [6].
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escolha do campo de força pode influenciar na correta caracterização dos sistemas
estudados. Entretanto, não há um consenso sobre um campo de força que seja superior
aos outros em todos os quesitos. Já a amostragem está ligada diretamente à questão
da convergência e da reprodutibilidade, onde, idealmente, diferentes experimentos
computacionais deveriam observar comportamentos similares ou convergentes. Todavia,
a convergência não é um fator facilmente evidenciável [181], sendo ainda um problema
[182–184], especialmente para proteínas maiores [185], mesmo quando as simulações
são executadas por períodos longos. Dessa forma, alguns grupos propõem o conceito de
convergência relativa [186], enquanto outros [184] consideram que uma simulação foi
validada e amostrada suficientemente quando consegue responder a questões científicas
específicas. Uma forma de diminuir os problemas da amostragem insuficiente é o emprego
de replicatas das simulações [187], utilizando velocidades iniciais diferentes para garantir
que cada sistema simulado percorra um caminho distinto dos outros. Outra maneira
envolve o uso de métodos de amostragem ampliada, como a metadinãmica [188] e a
troca de réplicas (replica-exchange) [189]. Nesses métodos, o sistema é forçado, por
metodologias distintas, a buscar novos estados conformacionais, não permanecendo
preso apenas a estados energeticamente favoráveis.

A validação dos dados advindos dessas DMs com variadas abordagens pode ser
feita pela comparação com dados experimentais disponíveis na literatura. Se fenômenos
biológicos forem reproduzidos, observados, explicados ou respondidos, isso pode indicar
que a simulação contém resultados apropriados. Outra forma de validação é a verificação
de propriedades físico-químicas experimentais das biomoléculas sendo estudadas (por
exemplo, entalpia de vaporização, capacidade térmica) , servindo como uma validação
do experimento computacional.

1.8.3 Aplicação de abordagens computacionais para o estudo de OSTs e
flipases

No contexto de estudos estruturais, a DM emerge como uma forma mais conve-
niente de se obter uma noção das propriedades dinâmicas de biomoléculas, permitindo
a obtenção de perfis conformacionais [138]. Nesse sentido, quando reconstruídos de
maneira apropriada, esses perfis podem fornecer informações a respeito de eventos
conformacionais complexos, como a transição entre estados biologicamente relevantes ou
eventos de enovelamento [190,191]. Esses conjuntos de conformações também possuem
a vantagem de propiciar o cálculo de médias de propriedades do conjunto, ao invés de
utilizar valores únicos gerados por estados conformacionais médios [192, 193]. Dessa
forma, a utilização dessa técnica para o estudo de OSTs e flipases pode auxiliar na
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compreensão dos mecanismos que envolvem esses sistemas.

Até o presente momento, apenas três trabalhos na literatura empregaram essa
técnica no estudo desses sistemas. O primeiro deles, publicado em 2014 por Kern e
colaboradores [194], realizou a descrição conformacional de dois LLOs, o glicolipídeo
bacteriano portando a glicana de C. jejuni e o glicolipídeo eucariótico portando uma
glicana conservada de eucariotos. Esse trabalho trouxe informações importantes acerca
do comportamento estrutural do LLO em membrana e propôs uma conformação de
interação com a PglB para o LLO bacteriano.

O segundo trabalho foi realizado pelo Grupo de Bioinformática Estrutural da
UFRGS e diz respeito à simulações por DM da ClPglB inserido em um modelo de
membrana biológica na presença de solvente explícito e de substratos distintos. Esse
trabalho, em colaboração com o Dr. Conrado Pedebos, foi iniciado durante o meu
Mestrado, onde as primeiras simulações do sistema foram realizadas, dando enfoque
às alterações globais da estrutura causadas pelos diferentes substratos, bem como
a uma primeira caracterização da dinâmica do sítio ativo. Posteriormente, dada a
complexidade do tema abordado, esse trabalho continuou sendo desenvolvido no meu
Doutorado, culminando em publicação em periódico [55] que será abordada no Capítulo
de Resultados desta tese.

O terceiro trabalho é recente [195] e compreende a simulação por DM do complexo
completo da PglB, ou seja, contendo tanto o peptídeo aceptor e como LLO, assim como
a PglB na presença de outros substratos. O artigo de Lee & Im apontou movimentos
do domínio TM como os responsáveis pela modulação da EL5 e, por conseguinte, da
indução de alterações conformacionais relevantes para a atividade da OST.

Até o presente momento (Junho de 2018), não foram encontrados trabalhos
empregando a técnica de DM na flipase PglK. Apesar de sua importância, o fato de
ser um sistema complexo com a estrutura elucidada incompleta [41], dificulta maiores
estudos sobre essa proteína transmembrana.

A despeito desses trabalhos terem abordado questões relativas à estrutura de
biomoléculas na via de N-glicosilação, fazendo inferências diversas sobre seus mecanismos,
muitas questões ainda permanecem não resolvidas sobre as bases moleculares desse
mecanismo. Alguns desses pontos incluem a compreensão do mecanismo de ação das
enzimas, os requerimentos para o processo catalítico, os requerimentos para o processo
de flip da flipase, a contribuição de resíduos específicos da PglB para a atividade, a
contribuição dos resíduos de arginina e da EH para a atividade da PglK, e o perfil
conformacional do LLO de diferentes organismos livre na membrana. A complexidade
de tratar sistemas incluindo uma proteína transmembrana/LLO, a própria membrana
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biológica, o solvente explícito e diferentes substratos adiciona mais alguns desafios aos
estudos, tornando-se um fator limitante para a amplitude de investigações sobre o tema.
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2 Justificativa

Enzimas do grupo das OSTs e das flipases, como a PglB e a PglK, vêm se
tornando importantes alvos de investigação para diversas aplicações. Por serem enzimas
promíscuas, processando substratos distintos daqueles encontrados naturalmente em
seus organismos de origem, a caracterização dos mecanismos envolvendo suas atividades
é de grande relevância para a produção de glicoproteínas específicas.

Estudos em nível atômico de sistemas moleculares envolvendo diferentes classes
de biomoléculas atuando em conjunto, como proteínas, lipídios e carboidratos, são
desafiadores e poucas técnicas experimentais conseguem realizar uma descrição apropri-
ada de seus comportamentos. Nesse sentido, os métodos computacionais representam -
muitas vezes - uma alternativa de custo acessível, rápida e com resolução atomística.
Ainda, abordagens desse tipo são um dos poucos métodos que permitem o estudo
conformacional de carboidratos, já que tanto o RMN, a cristalografia e a microscopia
crioeletrônica tem dificuldades ao lidar com esse tipo de biomolécula.

Dessa forma, a compreensão de como as OSTs e flipases comportam-se, na pre-
sença dos cofatores e substratos, pode contribuir para um melhor entendimento das bases
moleculares que regem seus processos catalíticos. Esse conhecimento pode ser extrapo-
lado para enzimas similares e auxiliar em estudos caso a caso, fornecendo subsídios para
futuros ensaios experimentais ou para potenciais aplicações biotecnológicas/industriais,
como o desenvolvimento de vacinas e a glicoengenharia bacteriana.
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3 Objetivos

Os objetivos do presente estudo são analisar o comportamento molecular da OST
PglB na presença de diferentes condições e a elucidação do mecanismo de translocação
modulado pela flipase PglK na via da N-glicosilação de bactérias. A presença ou a
ausência tanto do cofator como do subtrato lipídico, e seus perfis conformacionais serão
avaliadas. Para atingir esses objetivos, o trabalho foi dividido em 5 capítulos, cada um
com suas metas:

I. Descrição da dinâmica do sítio catalítico da PglB de C. lari:

i. Caracterização da dinâmica de coordenação do Mg2+ e de resíduos catalíticos;

ii. Análise da influência conformacional da complexação dos substratos proteico
e glicoproteico.

II. Dinâmica dos glicolipídios (LLO), inseridos em membranas, nos três domínios da
vida:

i. Parametrização do LLO (Perfil torsional e calibração do campo de força);

ii. Localização dos LLOs e dinâmica das cadeias isoprenóides nas bicamadas
lipídica;

iii. Orientação, estrutura, e dinâmica da cadeia oligassacarídica dos LLOs nas
membranas.

iv. Complexação dos LLOs nas suas respectivas OSTs.

III. Construção do modelo da flipase PglK de C. jejuni:

i. Construção do modelo por modelagem comparativa;

ii. Validação do modelo da PglK.

iii. Refinamento do modelo por "Molecular Dynamics Flexible Fitting";

IV. Descrição da dinâmica da flipase Pglk de C. jejuni inserida em membrana:

i. Caracterização da dinâmica da enzima, livre, complexada aos cofatores e
mutante;

ii. Avaliação de quais resíduos de arginina estão disponíveis para a complexação
do substrato (LLO).



Capítulo 3. Objetivos 71

iii. Caracterização da dinâmica da Pglk, complexada ao LLO.

V. "Flip Happens": Elucidação do mecanismo de flip na via N-glicosilação em bactérias

i. Realização de estudos de amostragem ampliada para possível elucidação do
mecanismo de translocação catalisado pela PglK;

ii. Proposição do mecanismo de flip catalisado pela PglK;

iii. Avaliação da dinâmica da enzima durante o transporte do substrato.
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4 Procedimentos metodológicos

“Perhaps the most useful lesson which has come out of the work
on penicillin has been the demonstration that success in this

field depends on the development and coordinated use of methods.”
Howard Florey

Buscando a resolução das questões estabelecidas nos objetivos dessa tese, o
trabalho foi dividido em cinco capítulos. O Capítulo I abrange estudos da ClPglB
inserida em membranas biológicas (1-palmitoil-2-oleil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina -
POPE) avaliando o comportamento estrutural e dinâmico na sua forma apo (nativa), na
presença do peptídeo aceptor que foi co-cristalizado com sua estrutura e na presença de
glicopeptídeos de C. lari e de C. jejuni. O Capítulo II discorre a respeito da dinâmica
dos LLOs nos três domínios da vida (Eukarya, Bacteria e Archaea), inseridos nas
membranas biológicas. Os comportamentos estrutural e dinâmico dos glicolipídios foram
avaliados, para posterior complexação dos LLOs em suas respectivas OSTs. O Capítulo
III abrange a construção do modelo da PglK, através da modelagem comparativa e o
refinamento deste modelo por "Molecular Dynamics Flexible Fitting". O Capítulo IV
abrange estudos da PglK inserida em membranas biológicas de POPE, avaliando o
comportamento dinâmico e estrutural na sua forma livre, na presença dos cofatores, na
sua forma mutada e complexada ao LLO. Por fim, o Capítulo V realiza um estudo sobre
o processo de translocação catalisado pela PglK, através de cálculos de metadinâmica.
Os resultados permitiram a proposição de um mecanismo e a avaliação da influência do
substrato na estrutura da enzima durante o processo de transporte. A lista completa
dos sistemas estudados segue abaixo:

• PglB-Nativa-POPE (Capítulo I)
Sistema da PglB nativa utilizado para verificar como a ausência de substratos
influencia globalmente a estrutura da enzima, também servindo como um controle;

• PglB-Peptídeo-POPE (Capítulo I)
Sistema da PglB na presença de um peptídeo aceptor que porta a assinatura de
N-glicosilação. Obtido diretamente da estrutura cristalográfica, funcionou como
um primeiro modelo de avaliação do comportamento de elementos catalíticos
importantes;
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• PglB-Glicopeptídeo-POPE (Capítulo I)
Sistemas da PglB na presença de glicopeptídeos, separadamente, de C. lari e
C. jejuni, visando analisar as mudanças causadas pela formação do produto da
reação da OST;

• Glicolipídio de Eucariotos-POPC (Capítulo II)
Sistema do LLO de eucariotos, inserido na membrana biológica de POPC. A
estrutura do LLO foi construída baseada em dados prévios de RMN.

• Lipídio de Eucariotos-POPC (Capítulo II)
Sistema do LLO, em eucariotos, sem a presença da glicana e inserido na membrana
biológica de POPC. Utilizados para comparação com o sistema do glicolipídio
completo em eucariotos, visando analisar as mudanças causadas pela presença da
cadeia oligossacarídica.

• Glicolipídio de Bactérias-POPE (Capítulo II)
Sistema do LLO bacteriano, inserido na membrana biológica de POPE. A estrutura
do LLO foi construída baseada em dados prévios de RMN.

• Lipídio de Bactérias-POPE (Capítulo II)
Sistema do LLO, em bactérias, sem a presença da glicana e inserido na membrana
biológica de POPE. Utilizados para comparação com o sistema do glicolipídio
completo bacteriano, visando analisar as mudanças causadas pela presença da
cadeia oligossacarídica.

• Glicolipídio de Arqueas-POPE (Capítulo II)
Sistema do LLO de arqueas, inserido na membrana biológica de POPE. A estrutura
do LLO foi construída baseada em dados prévios de RMN.

• Lipídio de Arqueas-POPE (Capítulo II)
Sistema do LLO, em arqueas, sem a presença da glicana e inserido na membrana
biológica de POPE. Utilizados para comparação com o sistema do glicolipídio
completo de arqueas, visando analisar as mudanças causadas pela presença da
cadeia oligossacarídica.

• PglK-Nativa-POPE (Capítulo IV)
Sistema da PglK nativa, inserida em membrana, utilizado para verificar como a
ausência de substratos e cofatores influencia globalmente a estrutura da enzima,
também servindo como um controle;

• PglK-ADP-POPE (Capítulo IV)
Sistema da PglK complexada ao ADP, inserida em membrana, utilizado para que
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fossem estudadas as modificações estruturais induzidas por esse cofator na PglK,
juntamente com a caracterização conformacional;

• PglK-ATP-POPE (Capítulo IV)
Sistema da PglK complexada ao ATP, inserida em membrana, e utilizado para
que fossem estudadas as modificações estruturais induzidas por esse cofator na
PglK, juntamente com a caracterização conformacional;

• PglK-ADP-POPE pós DM com ATP (Capítulo IV)
Sistema da Pglk complexada ao ADP, inserida em membrana. A estrutura da
PglK foi retirada do último passo da DM com o ATP. Utilizado para para que
fossem observadas as mudanças conformacionais induzidas pela troca do ATP
pelo ADP;

• PglK-ATP-POPE pós DM com ADP (Capítulo IV)
Sistema da Pglk complexada ao ATP, inserida em membrana. A estrutura da
PglK foi retirada do último passo da DM com o ADP. Utilizado para para que
fossem observadas as mudanças conformacionais induzidas pela troca do ADP
pelo ATP;

• PglK-∆EH-POPE (Capítulo IV)
Sistema da PglK mutada e complexada ao ADP e inserida em membrana. Foi
gerada uma estrutura mutada, no qual toda a hélice EH (resíduos S46–P67)
foi substituída por uma estrutura flexível (GSSGSSGS), contendo oito resíduos.
Utilizado para que fossem estudadas as modificações estruturais induzidas pela
perda da hélice externa, e a importância da mesma na conformação da proteína;

• PglK-ADP-LLO-POPE (Capítulo IV)
Sistema da PglK complexada ao ADP, LLO e inserida em membrana. Utilizado
para que fossem estudadas as modificações estruturais induzidas pelo substrato
na PglK, juntamente com a caracterização conformacional;

• PglK-ADP-LLO-POPE (Capítulo V)
Sistema da PglK complexada ao ADP, LLO e inserida em membrana. Utilizado
para os cálculos de metadinâmica, onde as variáveis coletivas foram as distâncias
entre o difosfato do LLO e os resíduos de argininas funcionais (R86, R260, R302,
R309, R53), na tentativa de elucidar o mecanismo de translocação catalisado pela
enzima.
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4.1 Construção dos sistemas
A PglB possui uma estrutura obtida pelo método de cristalografia por raios-X,

depositada no banco de dados do PDB, sob código 3RCE [50]. Como comentado na
Introdução, as estruturas co-cristalografadas na presença do peptídeo aceptor possuem a
região denominada EL5 onde faltam aminoácidos em sua porção N-terminal em relação
à sua sequência original. Na PglB, esses resíduos correspondem às posições 283 até 307
(25 aminoácidos). Além disso, um pequeno trecho de 3 aminoácidos (605-607) na unidade
IS também está ausente. Essas regiões foram preenchidas a partir da submissão dessa
estrutura ao servidor FALC-Loop [196], que utiliza uma metodologia [197] envolvendo
construção por fragmentos coletados em bancos de dados de estrutura e utilização
do algoritmo analytical loop closure em conjunto com minimizações de energia que
assim satisfazem ângulos de torção apropriados para os resíduos da alça modelada.
Múltiplas estruturas são fornecidas pelo servidor, possibilitando a escolha do modelo mais
apropriado para cada situação. Como a região do EL5 possui uma grande quantidade
de aminoácidos faltantes e é considerada importante para o mecanismo da catálise, a
seleção do melhor modelo foi feita buscando essas características. Assim, dentre as 100
estruturas de EL5 resolvidas pelo servidor, o modelo selecionado foi aquele que possuiu
melhor escore na avaliação da estereoquímica (analisado com o servidor PDBsum e o
programa PROCHECK [198]) e que manteve a abertura da suposta cavidade de ligação
do substrato doador. O sistema apo foi obtido a partir da remoção do peptídeo aceptor
do arquivo PDB original da estrutura cristalográfica. Para a obtenção do complexo com
os glicopeptídeos, a estrutura da glicana foi retirada do código PDB 2K33 [199].

O modelo do LLO foi obtido com o uso do método GROMOS de agrupamento
(clustering) para que algumas conformações mais prevalentes e potencialmente relevantes
fossem extraídas da DM, prontas para serem utilizadas em estudos de atracamento
molecular (detalhados adiante, na seção de Métodos).

A PglK possui quatro estruturas, obtidas pelo método de cristalografia por raios-
X, depositada no banco de dados do PDB, sob códigos 5C73, 5C76, 5C78 [41] e 5NBD [94].
Como comentado na Introdução, a estrutura cristalográfica da PglK, relevante para
o processo, apresenta baixa resolução. Com isso, a construção do modelo da PglK
foi realizadas em duas abordagens. A primeira delas envolveu o uso de modelagem
molecular comparativa para obtenção da estrutura completa da proteína (Figura 30). A
PglK foi modelada, tendo como molde as cadeias laterais do cristal de alta resolução
(5C78) e o esqueleto principal da proteína com o cristal de baixa resolução (5C73). O
software MODELLER9v17 [200] foi utilizado, tendo como entrada um alinhamento
de três sequências de aminoácidos realizado pelo software Clustal Omega [201]. As
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Figura 30 – Esquema representativo das diferentes abordagens utilizadas na construção do
modelo da PglK.

sequências foram: PglK completa a ser modelada, a sequência da PglK do cristal de
alta resolução e a sequência do cristal de baixa resolução. A rotina empregada na
produção dos modelos foi a model. Trezentos modelos foram construídos e avaliados
estereoquimicamente pelo software PROCHECK no servidor PDBsum [198]. O modelo
com a maior quantidade de resíduos em regiões permitidas foi selecionado. A segunda
etapa de modelagem foi o refinamento deste modelo através da Molecular Dynamics
Flexible Fitting, detalhado no item seguinte.

4.1.1 Molecular Dynamics Flexible Fitting

No método de Molecular Dynamics Flexible Fitting (MDFF), um modelo atômico
inicial é submetido a uma simulação de DM com uma função de energia potencial
modificada que inclui um termo derivado do mapa de densidade da microscopia cri-
oeletrônica [202]. O método é uma extensão do método de dinâmica molecular. Na
DM convencional, cada átomo é representado por uma partícula com massa e carga
atribuídas. A interação entre cada par de átomos é descrito pelo campo de força através
de uma função empírica de energia potencial UMD. Na MDFF, essa função de energia é
modificada, com a adição de dois novos termos:

Utotal = UMD + UEM + USS (4.1)

O primeiro termo, UMD, é a função de energia potencial da DM convencional. O
segundo termo, UEM, é uma função de energia potencial derivada do mapa de densidade
eletrônica e é utilizado para guiar estruturas de áreas de baixa densidade para áreas
de alta densidade. O terceiro termo, USS, é o potencial responsável por preservar as
estruturas secundárias de proteínas e ácidos nucleicos [202].
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Para realizar o método de MDFF dois tipos de dados são necessários: o mapa de
densidade eletrônica do complexo em estudo, e um modelo inicial que será encaixado
nesse mapa. Os modelos iniciais podem ser de diferentes fontes como cristalografia de
raios-X, RMN ou obtidos por modelagem (ab initio ou homologia). No caso da PglK, a
estrutura inicial escolhida foi o modelo construído e o mapa de densidade foi referente
ao PDB 5C73 (Figura 30). Para gerar a função de energia potencial (UEM) foi utilizado
o plugin mdff presente no programa VMD 1.9.3 [203]. Como toda DM, foi necessária
a criação da estrutura inicial para o MDFF, o plugin autopsf do programa VMD foi
utilizado para construir a estrutura correta para a DM. Uma vez que a estrutura com
todos os átomos foi construída, o plugin mdff foi utilizado para gerar um arquivo
de configuração do programa NAMD [204] e para definir a escala de força para cada
átomo relacionado ao potencial externo derivado do mapa de densidade eletrônica. Para
evitar sobreposição durante o procedimento, foram usadas restrições que preservam a
estrutura secundária da proteína. As definições e forças das restrições utilizadas para as
estruturas secundárias foram realizadas pelo plugin ssrestraints no VMD. As restrições
definidas foram então usadas no programa NAMD através do seu recurso extraBonds,
que permite ao usuário restringir coordenadas internas, como ligações, ângulos e diedros
em uma simulação DM.

As simulações de MDFF foram realizadas usando o programa NAMD, e o campo
de força empregado foi o CHARMM27 com a correção CMAP [205–207]. As simulações
MDFF podem ser realizadas com solvente explícito [208]. No entanto, para grandes
complexos macromoleculares, como é o caso da PglK, desejou-se omitir o solvente e
usar uma constante dielétrica global para as forças coulômbicas, diminuindo assim o
custo computacional [209]. No método de MDFF, as simulações comumente fazem uso
de um tempo de integração múltiplo, com termos ligados sendo calculados a cada 1 fs e
termos não ligados calculados a cada 2 fs. Foram utilizados o cutoff de 1 nm para as
interações de Van der Walls e uma temperatura de 310 K mantida usando um termostato
Langevin [210] acoplado a todos os átomos com um coeficiente de amortecimento de 5
ps-1.

4.2 Atracamento molecular
Diferentes abordagens de atracamento molecular foram empregadas nos trabalhos

dessa tese. No Capítulo I, buscando posicionar as glicanas corretamente na cavidade da
PglB, elas foram atracadas rigidamente com auxílio do software AutoDock 4.2 [211].
O algoritmo genético Lamarckiano (LGA) foi empregado para explorar a cavidade de
ligação. Em cada rodada, o número máximo de avaliações de energia empregado foi
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250.000.000 e um número máximo de 27.000 operações de LGA foram geradas em
populações de 10 indivíduos. No total, 100 rodadas foram realizadas, com valores de
0,80, 0,02 e 1 para cruzamento, mutação e elitismo, respectivamente. A estrutura de
menor energia da glicana foi selecionada e então conectada à Asn aceptora ao adicionar
os parâmetros relativos à ligação, ângulos e diedros na topologia do complexo e a
subsequente realização de uma minimização de energia com o método de descida mais
íngreme (Steepest Descent).

No Capítulo II, para a obtenção de um modelo do complexo pré-catalítico das
OSTs de bactérias, eucariotos e arqueas, foi utilizado o servidor PatchDock [212], pois
ele permite o uso de restrições espaciais em seus cálculos, como distâncias entre dois
átomos, por exemplo. Consequentemente, tendo por base o conhecimento já descrito na
literatura [194], as seguintes restrições foram aplicadas para o sistema em bactérias: i)
distância menor que 4 Å entre o carbono 1 (C1) da bacilosamina e o átomo de nitrogênio
(ND2) da amida na cadeia lateral do resíduo de Asn; ii) distância menor que 6 Å entre
o primeiro fósforo do LLO (P1, mais próximo da cauda hidrofóbica) e os nitrogênios
da cadeia lateral do resíduo Arg375 (NH1 e NH2); iii) distância menor que 6 Å entre
o segundo fósforo do LLO (P2, mais próximo do primeiro monossacarídeo) e o metal
divalente do sítio ativo da PglB. A estrutura proteica utilizada no atracamento foi a da
PglB, sob código PDB 5OGL [213] (Figura 31). Ainda, a porção lipídica foi reduzida
a apenas o primeiro carbono da primeira subunidades isoprenóide, possibilitando a
redução do impedimento estérico no sulco hidrofóbico em um primeiro momento. Com
esses parâmetros de entrada foi possível obter um modelo da OST bacteriana com
todos os substratos. Quanto ao restante da cauda hidrofóbica do LLO, foi realizado
um alinhamento da sua estrutura original com a estrutura reduzida utilizada para
o atracamento. Por fim, após a realização de minimizações de energia, os contatos
desfavoráveis foram removidos e o sistema permaneceu estável para iniciar os estudos
do complexo.

Continuando no Capítulo II, para o atracamento do LLO de eucariotos em
sua respectiva OST, as seguintes restrições foram aplicadas: i) distância menor que
6 Å entre o primeiro fósforo do LLO (P1, mais próximo da cauda hidrofóbica) e os
nitrogênios da cadeia lateral do resíduo Arg404 (NH1 e NH2); ii) distância menor
que 6 Å entre o O7 da NAcGlc e a hidroxila presente na cadeia lateral da Tyr521.
A estrutura proteica utilizada no atracamento foi a da OST de levedura, sob código
PDB 6EZN [214]. Ainda, a porção lipídica foi reduzida a apenas o primeiro carbono da
primeira subunidade isoprenóide, possibilitando a redução do impedimento estérico em
um primeiro momento. Com esses parâmetros de entrada foi possível obter um modelo
da OST eucariótica com seus os substratos. Quanto ao restante da cauda hidrofóbica do
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Figura 31 – Esquema representativo do atracamento realizado através do servidor Patch-
Dock.

LLO, foi realizado um alinhamento da sua estrutura original com a estrutura reduzida
utilizada para o atracamento. Por fim, após a realização de minimizações de energia, os
contatos desfavoráveis foram removidos e o sistema permaneceu estável para iniciar os
estudos do complexo.

Ainda no Capítulo II, para o atracamento do LLO de arqueas na AglB, as
seguintes restrições foram aplicadas: i) distância menor que 4 Å entre o carbono 1 (C1)
da glicose e o átomo de nitrogênio (ND2) da amida na cadeia lateral do resíduo de
Asn; ii) distância menor que 5 Å entre o fósforo do LLO e o metal divalente do sítio
ativo da AglB. A estrutura proteica utilizada no atracamento foi a AglB, sob código
PDB 5GMY [215]. Ainda, a porção lipídica foi reduzida a apenas o primeiro carbono da
primeira subunidade isoprenóide, possibilitando a redução do impedimento estérico em
um primeiro momento. Com esses parâmetros de entrada foi possível obter um modelo
da OST de arqueas com seus os substratos. Quanto ao restante da cauda hidrofóbica do
LLO, foi realizado um alinhamento da sua estrutura original com a estrutura reduzida
utilizada para o atracamento. Por fim, após a realização de minimizações de energia, os
contatos desfavoráveis foram removidos e o sistema permaneceu estável para iniciar os
estudos do complexo.
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No capítulo IV, para a obtenção do modelo do complexo PglK com os cofatores
ADP ou ATP, foi utilizado o software Autodock Vina [216]. A preparação do receptor e
do ligante ocorreu com o software AutoDock Tools [211], permitindo a escolha do espaço
de busca. O grid box foi orientado na região de ligação ao ATP/ADP, respeitando a
orientação do ATP no na estrutura do PDB 5NBD [94]. Nos experimentos, o receptor
foi tratado como rígido e o ligante, flexível, a diferença máxima de energia entre os
melhores e piores modos de ligação foi estabelecida em 10 kcal/mol, enquanto o valor
de exhaustiveness foi de 8. No total, 10 rodadas foram realizadas, resultando em 200
confôrmeros. Entre os resultados, foram selecionadas as estruturas de menor energia
e a orientação foi comparada ao cofator ATP presente no cristal. A estrutura com
orientação mais próxima à do cristal foi escolhida.

Por fim, nos capítulos IV e V, buscando posicionar corretamente o LLO na
PglK, foi utilizado novamente o servidor PatchDock [212] para restringir a distância
entre os átomos do LLO e do resíduo de arginina de interesse. Consequentemente,
baseado nos resultados do presente trabalho, a seguinte restrições foram aplicadas: i)
distância menor que 6 Å entre o primeiro fósforo do LLO (P1, mais próximo da cauda
hidrofóbica) e os nitrogênios da cadeia lateral do resíduo Arg309 (NH1 e NH2); ii)
distância menor que 6 Å entre o segundo fósforo do LLO (P2, mais próximo do primeiro
monossacarídeo) e os nitrogênios da cadeia lateral do resíduo Arg309 (NH1 e NH2). A
estrutura proteica utilizada no atracamento da PglK, foi derivada da DM do sistema
complexado ao ADP (Figura 31). A porção lipídica foi utilizada no atracamento e após
a realização de minimizações de energia, os contatos desfavoráveis foram removidos e o
sistema permaneceu estável para iniciarmos os estudos do complexo.

4.3 Ajuste de cargas para o ADP/ATP
Para a construção da topologia dos cofatores ADP/ATP, parâmetros como

ligações, ângulos e coeficientes de Lennard-Jones foram obtidos a partir do campo de
força GROMOS53A6 [217]. Cargas parciais atômicas foram baseadas em cálculos de
mecânica quântica (QM), usando a teoria de perturbação de segunda ordem (MP2) [218],
a base 6-31G* [219] e solvente implícito Polarizable Continuum Model (PCM) [220]
seguido por um ajuste RESP [221]. As cargas parciais assim obtidas foram ajustadas
na MM para reproduzir o momento dipolo da QM no anel dos nucleotídeos (Figura
32). O ângulo θ formado entre os vetores de momento dipolo do modelo QM e MM
foi monitorado através de um script interno para garantir que o ângulo apresentasse o
menor valor possível, garantindo a conservação da direção do momento de dipolo da
QM.
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Figura 32 – Representação do ajuste de carga realizado para as moléculas de ADP/ATP.

4.4 Inserção em membrana
As OSTs e as flipases são proteínas transmembranares (ou trasmembranas), por

conseguinte, para melhor reproduzir as condições encontradas nos organismos, o emprego
de membranas biológicas no desenvolvimento dos sistemas estudados faz-se necessário.
A PglB e a PglK foram inseridas em uma membrana de 1-palmitoil-2-oleil-sn-glicero-3-
fosfoetanolamina (POPE) com 512 fosfolipídios. A metodologia utilizada para a inserção
da enzima da maneira mais apropriada foi a InflateGRO [222]. Ela consiste em sobrepor
a estrutura da enzima e da membrana manualmente na posição onde se deseja inserir a
estrutura e, subsequentemente, expandir as dimensões da caixa de simulação, ao passo
que os lipídios são translacionados lateralmente na mesma proporção, multiplicando
essas dimensões por um fator de escalonamento comum. Posteriormente, os fosfolipídios
são lentamente redirecionados para o centro da caixa, concomitantemente à redução
das dimensões da caixa de simulação, enquanto uma série de minimizações de energia é
realizada em cada iteração, até que a área por lipídio atinja valores próximos aos iniciais
(que devem estar de acordo com dados experimentais). A proteína permanece com
uma força de restrição de posição, evitando que sua estrutura seja afetada. Qualquer
lipídio que se mantenha em contato com a proteína após a fase de expansão da caixa é
removido. Assim, os sistemas finais foram simulados com membranas possuindo 490
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moléculas de POPE para PglB e 500 moléculas para PglK.

Os LLOs também foram inseridos em membranas de fosfolipídios. O LLO de
eucariotos foi inserido em uma membrana de 1-Palmitoil-2-oleil-sn-glicero-3-fosfocolina
(POPC) pré-equilibrada, enquanto os LLOs de bactérias e de arqueas foram inseridos
em uma membrana de 1-palmitoil-2-oleil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina (POPE) pré-
equilibrada. Primeiramente, os LLOs foram orientados ao longo do eixo Z, e o protocolo
empregado para inserção dos LLOs em suas respectivas membranas da maneira mais
apropriada combinou as ferramentas InflateGRO2 e LAMBADA [223], uma estratégia
que representa uma evolução do método InflateGRO. O algoritmo LAMBADA calcula
um escore do padrão de hidrofilicidade para a molécula para otimizar o alinhamento
com a membrana automaticamente. O InflateGRO2 representa um melhoramento do
seu antecessor, realizando o processo de forma automática, reduzindo a quantidade
de expansão, compressão e minimização da membrana, mantendo o empacotamento
lipídico e reduzindo a exposição dos mesmos ao vácuo. Assim, a membrana biológica
pré-equilibrada é mantida o mais próxima possível do seu estágio inicial. Por fim, os
sistemas obtidos foram simulados com membranas possuindo 120 moléculas de POPC
para LLO de eucariotos e 120 moléculas de POPE para os LLOs de bactéria e arquea.

4.5 Dinâmica molecular
Os pacotes de simulações GROMACS versão 4.5.1 [224] e GROMACS 5.1.1 foram

utilizados para a realização das DMs. Para a descrição dos parâmetros físico-químicos
das moléculas estudadas, os campos de força GROMOS 53A6 (Capítulos I, II, IV e
V) [217] foi empregado, em conjunto com os parâmetros do GROMOS 53A6GLYC para
a porção sacarídica (Capítulos I, II, IV e V) [225, 226]. Os modelos e os parâmetros
da membrana POPE e POPC foram retirados do repositório LipidBook [227], onde
os dados de simulações de membranas variadas podem ser armazenados. Nesse caso
específico, foi utilizado o trabalho de Piggot e colaboradores [228], empregando como
base alguns parâmetros já descritos no GROMOS53a6. O modelo de água utilizado na
solvatação de caixas triclínicas foi o SPC [229], na presença de condições periódicas de
contorno. As minimizações de energia foram conduzidas no algoritmo Steepest Descent.
O tratamento eletrostático escolhido foi o método PME [230]. Os comprimentos das
ligações covalentes foram fixados pelo método de Lincs [231], permitindo a aplicação
de tempos de integração de 2 fs. No Capítulo I, o esquema de cutoff empregado foi o
Group, onde foram estabelecidos valores de 1,2 nm para as interações coulômbicas e
1,4 nm para as interações de van der Waals. Nos Capítulos II, IV e V, com o uso do
GROMACS 5.1.1., um novo esquema de cutoff foi empregado por ser mais eficiente,
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onde os valores para as duas interações são necessariamente iguais (1.2 nm). Para evitar
artefatos, foram utilizadas, além do tratamento por PME, correções de dispersão para
os termos de van der Waals.

As simulações por DM, em geral, são divididas em duas fases: a fase de equili-
bração e a fase de produção (Figura 33). Na equilibração, as biomoléculas de estudo
têm impostas sobre si uma restrição de posição para que seja possível uma acomodação
gradual da orientação dos outros componentes do sistema, como as moléculas de solvente
e os contra-íons. Nos trabalhos dessa tese envolvendo as OSTs, os LLOs e as flipases,
duas simulações foram realizadas nessa primeira fase, empregando uma constante de
força de 1000 kJ/mol como penalidade energética para impedir o movimento. A primeira
simulação foi realizada com ensemble canônico (volume e temperatura constantes -
NVT) visando a um ajuste adequado da temperatura do sistema. A segunda simulação
foi realizada com ensemble isobárico-isotérmico (NPT), de forma que a pressão e a den-
sidade corretas da caixa fossem atingidas. Os tempos de simulação dessa fase variaram
conforme o capítulo:

• Capítulo I: 0.1 ns (NVT) e 0.9 ns (NPT);

• Capítulos II e IV: 5 ns (NVT) e 50 ns (NPT).

Após essa etapa, onde ocorre a equilibração dos fosfolipídios ao redor da proteína
e dos LLOs, bem como do solvente, é iniciada a fase de produção (também NPT), quando
ocorre a coleta dos resultados. Nessa fase, o sistemas completos (OSTs ou flipases, LLOs,
membrana, solvente e íons) têm seu movimento irrestrito, sendo removida a restrição
de posição anteriormente imposta, o que permite a avaliação da dinâmica do sistema.
Nesse período, novamente, os tempos de simulação empregados variaram conforme o
Capítulo:

• Capítulo I: 200 ns, com o sistema PglB-Peptídeo em triplicatas;

• Capítulo II e IV: 1 µs para todos sistemas.

Na fase NVT, o acoplamento de temperatura selecionado foi o termostato V-
rescale [232]. Na fase de NPT, foi empregado o termostato Nosé-Hoover [233,234], pela
sua característica de permitir maiores oscilações no acoplamento, o que auxilia na melhor
descrição do movimento natural de sistemas envolvendo membranas. O acoplamento
de pressão empregado foi o barostato Parrinelo-Rahman [235, 236], pois reproduz a
termodinâmica do sistema de forma apropriada, em combinação com o Nosé-Hoover,
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Figura 33 – Fluxograma representativo dos passos realizados para a DM da PglK.

produzindo um ensemble NPT verdadeiro. A temperatura simulada para os sistemas
bacterianos (PglB, PglK e LLO) foi 310 K, dentro da temperatura ótima de crescimento
de C. lari e C. jejuni [237], enquanto o sistema de Archaea (LLO) foi simulado a 356 K,
a temperatura ótima de A. fulgidus [238]. O sistema em eucariotos (LLO) foi simulado
na temperatura de 310 K.

Nas simulações do fragmento de geraniol (molécula utilizada para validação
dos parâmetros obtidos para a subunidade isoprenóide do LLO), novamente o pacote
GROMACS 4.5.1 e o campo de força GROMOS 54a7 foram empregados. As simulações
de equilibração foram feitas com algoritmo de acoplamento de Berendsen [239], por
relaxar o sistema de forma eficiente. A simulação de produção da fase líquida foi
calculada por 100 ns após a equilibração, com tempo de integração de 2 fs e o integrador
leapfrog [240]. Para tratamento eletrostático, o método PME [230] foi utilizado, com uma
switching distance de 1,1 nm. O algoritmo de acoplamento Nosé-Hoover foi utilizado
como termostato, já que produz flutuações adequadas, importante aspecto para o cálculo
de propriedades físico-químicas flutuantes [233,234], com constante de acoplamento de
1 ps. Nas simulações do tipo NPT, o algoritmo de acoplamento Parrinello-Rahman foi
utilizado como barostato, aplicando uma constante de 5 ps. Na simulação do fragmento
em fase gasosa, uma única molécula foi simulada no vácuo durante 100 ns. O algoritmo
LINCS foi utilizado, bem como o integrador SD, já que esse supera erros de graus de
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liberdade rotacionais e translacionais no vácuo [241].

4.6 Metadinâmica
Considerando que alguns eventos conformacionais, tais como enovelamento pro-

teico ou o transporte de moléculas com alto grau de complexidade através da membrana,
ocorrem em uma escala de tempo ainda inacessível aos tempos computacionais dis-
poníveis atualmente em simulações de DM convencionais [242], os métodos de DM
com amostragem ampliada, tais como a metadinâmica, emergem como uma alternativa
para observar esses eventos. Nesse sentido, os estudos por metadinâmica se baseiam na
inclusão, durante os cálculos de DM, de uma variável coletiva, ou collective variable
(CV) [243], que deve ter sido previamente identificada como capaz de descrever o
processo de interesse [242]. Sendo assim, o espaço conformacional adotado pelo sistema é
determinado por essa variável, de forma que potenciais de energia são incluídos ao longo
do tempo de simulação e o sistema fica impedido de retornar aos estados conformacionais
adotados anteriormente [243]. Para os trabalhos desenvolvidos no contexto desta tese,
as variáveis escolhidas incluem os diedros φ e ψ de ligações glicosídicas de dissacarídeos
e as distâncias entre o fosfato do LLO bacteriano em relação às argininas funcionais
da PglK. Com isso, toda a superfície de energia livre (do inglês free energy surface,
FES) do sistema é avaliada, indicando quais são os estados conformacionais de maior
estabilidade (Figura 34). A descrição dos sistemas em estudo de forma mais minuciosa
ou mais rápida (ou seja, com menor custo computacional) pode ser alterada através da
variação dos valores de height (h) and width (σ). Visando uma descrição mais detalhada
dos sistemas avaliados no contexto da presente tese, foram usados, respectivamente,
valores de 1,2 e 0,35. Todas CVs foram submetidas a um viés (bias factor) que estimula
as características a popularem diferentes estados.

Os cálculos de metadinâmica [188], presentes no Capítulo I da tese, foram
executados para os dissacarídeos isoladamente e para a unidade Asn-Bac, empregando
os ângulos diedrais das ligações glicosídicas (φ e ψ) como variáveis coletivas (collective
variables - CV). Cada simulação foi realizada por 10 ns, empregando uma Gaussiana
com altura de 1,2 e um σ de 0,35 para cada ligação glicosídica φ e ψ. O valor utilizado
para o viés bias factor foi 10, estimulando as características a popularem diferentes
estados. O pacote GROMACS 4.5.1 em conjunto com o pacote PLUMED 1.2.2 [244] foi
empregado para realizar as simulações. As superfícies de energia livre para os pares de
ângulos foram obtidas aplicando o comando sum_hills, presente no pacote PLUMED.

Os cálculos de metadinâmica [188] presentes no Capítulo V da tese foram
executados entre a PglK e o LLO bacteriano, empregando as distâncias entre as
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Figura 34 – Representação do cálculo de metadinâmica utilizado para Pglk, também é
apresentada a equação aplicada ao sistema durante a simulação.

argininas funcionais e o difosfato como variáveis coletivas (collective variables - CV).
Cada simulação foi realizada por 200 ns, empregando uma Gaussiana com altura de
1,2 e um σ de 0,35 para cada distância calculada (Figura 34). O valor utilizado para o
viés bias factor foi 20, estimulando as características a popularem diferentes estados. O
pacote GROMACS 5.1.4 em conjunto com o pacote PLUMED 2.3 [244] foi empregado
para realizar as simulações. As superfícies de energia livre para os pares de ângulos
foram obtidas aplicando o comando sum_hills, presente no pacote PLUMED. No total
foram realizados 12 cálculos de metadinâmica, resultando em um tempo de simulação
de 2,4 µs. As CVs estudadas foram:

• Etapa I:
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 309 (PglK) - 200ns

• Etapa II:
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 53 (PglK) - 200ns
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 86 (PglK) - 200ns
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 260 (PglK) - 200ns
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 302 (PglK) - 200ns

• Etapa III:
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 53 (PglK) - 200ns
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Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 86 (PglK) - 200ns
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 302 (PglK) - 200ns

• Etapa IV:
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 53 (PglK) - 200ns
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 86 (PglK) - 200ns

• Etapa V:
Distância entre o difosfato (LLO) e a Arginina 53 (PglK) - 200ns

• Etapa VI:
Distância entre o difosfato (LLO) e a Hélice Externa (PglK) - 200ns

4.7 Cálculos de mecânica quântica para a coordenação da PglB
Os resíduos catalíticos (Asp56, Arg147, Asp154, Asp156 e Glu319), juntamente

com a Asn do peptídeo aceptor, foram submetidos a cálculos utilizando a Teoria de
Funcional da Densidade (Density Functional Theory - DFT) [245] na base B3LYP/6-
31G*. A geometria cristalográfica sem águas e três geometrias representativas das
simulações por DM serviram de ponto de partida para os cálculos. Foram incluídas
as cadeias laterais dos resíduos, enquanto o esqueleto aminoacídico foi simplificado
para um grupo metila no carbono β. Os cálculos ab initio foram realizados com o
software GAMESS [246]. As geometrias tiveram sua energia minimizada com cálculos
na base 3-21. Essas conformações foram submetidas ao cálculo DFT, permitindo a
análise por matrizes Hessianas para caracterizar as conformações obtidas como mínimos
da superfície de energia potencial.

4.8 Parametrização dos LLOs
Em colaboração com o Dr. Conrado Pedebos, foi realizada a modelagem dos

LLOs dos três domínios da vida (Figura 35). Esses modelos foram obtidos empregando
parâmetros pré-existentes no campo de força GROMOS53a6 para a cauda hidrofóbica
e a cabeça polar dos lipídeos. Para a porção glicosídica, foi empregado o conjunto de
parâmetros do GROMOS53a6GLYC [225,226], compatível com o GROMOS54a7 [247].
No entanto, um parâmetro diedral presente nas unidades isoprenóides (destacado na
Figura 35) da cauda hidrofóbica não existia no GROMOS54a7. Portanto, foi necessária a
geração de um novo potencial baseado em fragmentos de geraniol por cálculos quânticos.
Para tal fim, o programa MOLDEN [248] foi utilizado na modelagem do fragmento,
enquanto o programa GAMESS [246] foi empregado no cálculo do perfil torsional
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Figura 35 – Fluxograma representativo dos passos realizados para a modelagem dos LLOs.

quântico desse diedro. Essa torção foi orientado em 0o e rotacionada em passos de 30o

até completar uma rotação completa de 360o, tendo sua energia total calculada com o
método HF e a base 6-31G*. Esse método de rotação foi utilizado de forma análoga
para a construção do perfil torsional na MM, com a orientação do ângulos diedrais
sendo mantidas sob restrição de posição de 1000 kJ/mol. Os perfis advindos dos dois
métodos foram submetidos ao servidor RotProf [249] para comparação e obtenção de
novos parâmetros da MM que possuem padrão similar ao visto na QM.

Buscando a validação desse parâmetro diedral obtido, foram necessárias simula-
ções em fase líquida e gasosa do fragmento de geraniol para o cálculo da entalpia de
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vaporização (∆Hvap), conforme executado previamente [241]. Para construir a caixa de
simulação do geraniol, uma única caixa cúbica de 2 nm de aresta foi criada contendo
uma único fragmento. Essa caixa foi replicada e empilhada de modo a gerar 125 novas
caixas, cada uma contendo uma molécula de geraniol, formando uma caixa maior. Essa,
por sua vez, foi submetida a uma simulação por DM em alta pressão (100 bar) para
induzir as moléculas a atingirem a fase líquida, sendo, subsequentemente, realizada uma
segunda simulação, agora em pressão 1 bar para equilibração do sistema. Após essa
primeira fase, o sistema foi escalonado novamente (2x2x2), atingindo a quantidade de
1000 moléculas e simulado por mais 100 ns para coleta dos dados. Na fase gasosa, a
simulação foi realizada com uma única molécula no vácuo por 100 ns. Esses dados foram
utilizados para o cálculo de dois parâmetros comparativos: densidade (ρ) e entalpia de
vaporização (∆Hvap). O cálculo de ρ em uma simulação à pressão constante é regido
pela massa do sistema M dividida pelo seu volume total V (ρ = M/V). A ∆Hvap pode
ser obtida a partir da equação: ∆Hvap = (Epot(g) + kB.T) - Epot(l), sendo Epot(g) = a
energia potencial da fase gasosa, Epot(l) = a energia potencial da fase líquida, kB =
constante de Boltzmann e T = temperatura (298 K).

4.9 Análises
Diversas propriedades podem ser avaliadas quando uma simulação por DM é

gerada. Alguns exemplos são propriedades como volume, densidade, energia potencial,
distâncias entre átomos, contatos nativos, entre outros. De maneira geral, a melhor
forma de escolher as análises que serão empregadas está relacionada aos objetos de
estudo, caso a caso. Entretanto, algumas análises são mais frequentemente encontradas,
e, por isso, serão detalhadas abaixo.

4.9.1 RMSD

A análise do desvio quadrático médio (root mean square deviation - RMSD) é
amplamente utilizada na DM para comparar a variação entre as estruturas da DM e
uma estrutura de referência (em geral, a inicial). Essa é uma propriedade que pode ser
observada ao longo do tempo, indicando alterações na estrutura estudada conforme
a DM avança. A comparação é feita entre pares de estruturas, aplicando a seguinte
equação:

RMSD =

√√√√ 1
N

N∑
i=1

δ2
i (4.2)
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Onde N é o número de átomos e δ corresponde à distância entre o átomo i e
uma estrutura de referência ou à posição média de N átomos equivalentes.

4.9.2 RMSF

A análise da flutuação quadrática média funciona como medida da flexibilidade
do sistema, podendo ser demonstrada em valores por átomos ou por resíduos. Diferente-
mente do RMSD, o dado gerado é um valor médio para toda a simulação e demonstra
a flutuação da posição da estrutura investigada. A seguinte equação rege essa análise:

RMSFi =

√√√√ 1
M

M∑
k=1

(ri(tk)− r̃i)2, (4.3)

Onde M é o número de frames da simulação, ri(tk) corresponde à partícula i do
complexo r em um tempo k, e r̃ corresponde à referência.

4.9.3 PCA

A análise de componentes principais (principal component analysis, PCA) con-
siste em uma forma de reduzir a dimensionalidade dos movimentos moleculares obtidos
na DM, transformando-os em alguns poucos modos ou componentes importantes para
a descrição do sistema [181]. O PCA permite a extração de componentes contendo a
maior variação do sistema, ao passo que expressa essa informação como novas variáveis
ortogonais chamadas de componentes principais [250]. No caso da DM, a informação
é a variação de posição entre os átomos, geralmente das coordenadas cartesianas dos
carbonos-. Utilizando combinações lineares desses dados, os componentes principais
são obtidos, onde o primeiro componente principal (PC1) é aquele que contém a maior
variação (e, possivelmente, sendo a mais relevante) dos átomos do sistema [250]. Por
conseguinte, via de regra, os dois primeiros componentes principais são os que des-
crevem a maior parte das conformações encontradas no conjunto de dados estudado.
A partir deles é possível gerar gráficos bidimensionais em que as projeções dos PCs
demonstram um comportamento conformacional da molécula de interesse, como um
caminho percorrido durante a DM.

4.9.4 Área de superfície acessível ao solvente (SAS)

Análise da área de superfície acessível ao solvente ( solvent accessible surface
area - SAS) da região hidrofóbica, hidrofílica e total. Comumente utilizada na DM para
verificar a exposição de determinadas regiões (átomos ou resíduos) ao solvente (Figura
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Figura 36 – Esquema representativo de como é realizado o cálculo de SAS.

36A). Essa é uma propriedade que pode ser observada ao longo do tempo, indicando a
exposição ao solvente da região estudada conforme a DM avança. A comparação é feita
entre pares de estruturas.

4.9.5 Número de coordenação de moléculas de água

O cálculo do número de coordenação de moléculas de água (CN) consiste em
avaliar a primeira camada de solvatação de um determinado resíduo. O número de
coordenação é o número total de vizinhos de um átomo central em um resíduo de
interesse. Esse dado é extraído da distância ideal de ligação, calculada pela função de
distribuição radial (RDF). Essa distância contempla a primeira gaussiana presente no
cálculo de RDF (Figura 36B). Assim, para o cálculo de CN em função do tempo, foi
construído um script local que possibilitou o cálculo do número de moléculas de água
na primeira camada de solvatação a cada 1000 ps durante 1 µs. Esse dado confirma a
exposição do resíduo ao solvente, como já demonstrado na literatura [251].

4.9.6 Redes Dinâmicas

Nessa análise foi utilizado o conceito da teoria de redes para descrever e investigar
interações resíduo-resíduo em sistemas biomoleculares. Neste trabalho, analisamos redes
inteiras da proteína “ponderadas” por dados de correlação das simulações de dinâmica
molecular da PglK em diferentes estados funcionais. A correlação, Cij, em movimento
entre os nós i e j define a transferência de informação entre os nós, já que o movimento
do monômero (resíduo) i pode ser usado para prever a direção do movimento do
monômero j [252–254]. Normalmente, um nó representa algum conjunto de átomos ou
um aminoácido dentro da proteína. Para a definição das arestas (em inglês "edges") entre
os nós, utiliza-se a DM e desenham-se as arestas entre nós cujos resíduos estão dentro de
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uma distância de até 4,5 Å durante pelo menos 75 % da trajetória de DM. Os contatos
cristalinos que desaparecem são ignorados, enquanto os contatos que se formam, mas não
estão presentes na estrutura original, são incluídos. A conectividade temporal média dos
nós é usada para identificar subestruturas ou comunidades na rede. A distribuição ideal
da comunidade é calculada usando o algoritmo de Girvan-Newman [255], que não possui
parâmetros livres. Comunidades são sub-redes que dividem a rede original. Os nós de
uma comunidade têm mais conexões entre si do que com nós de outras comunidades. Com
pesos baseados na correlação entre os nós, as comunidades correspondem a conjuntos
de resíduos que se movimentam uns com os outros. Cada nó é necessariamente parte
de uma comunidade, mesmo que seja uma comunidade de apenas um nó. A descrição
da comunidade nos permite comparar a topologia e a modularidade de redes para
diferentes complexos da PglK. Os monômeros conservados envolvidos na comunicação
entre comunidades são os nós críticos e são responsáveis pela comunicação dentro da
rede. Para visualizar e analisar as redes apresentadas neste trabalho, vários softwares
foram utilizados:

• VMD 1.9.3 [203]: Visualização e manipulação das redes dinâmicas;

• Carma 0.8 [256]: Para cálculo de covariância e de correlação entre pares de átomos
durante uma trajetória de DM. Usado para gerar os pesos para as redes dinâmicas;

• CatDCD 4.0 [252–254]: Utilizado para conversão das trajetórias da DM para
serem utilizadas pelo programa Carma;

• gncommunities [252–254]: Calcula as comunidades na rede formada.
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5 Resultados

“The powers of a man’s mind are directly
proportioned to the quantity of coffee he drinks.”

James Mackintosh

Os resultados da presente tese foram organizados nos seguintes capítulos, con-
forme indicado nos Objetivos:

I. Descrição da dinâmica do sítio catalítico da PglB de C. lari;

Conrado Pedebos, Pablo R. Arantes, Guilherme M. Giesel e Hugo Verli: In
silico Investigation of the PglB Active Site Reveals Transient Catalytic States and
Octahedral Metal Ion Coordination. Glycobiology, 2015, 25 (11), 1183-1195.

Esse trabalho apresenta as primeiras simulações por DM de uma OST, detalhando
o comportamento do sítio ativo e a coordenação do metal da ClPglB com técnicas
de MM e QM.

II. Dinâmica dos glicolipídios (LLOs), inseridos em membranas, nos três domínios da
vida:

Pablo Ricardo Arantes, Conrado Pedebos, Laércio Pol-Fachin, Marcelo Depolo
Polêto & Hugo Verli: Dynamics of Membrane-Embedded Lipid-Linked Oligosac-
charides for The Three Domains of Life

Nesse Capítulo, redigido em formato de um manuscrito pronto para submissão,
são discutidas a orientação, a estrutura, e a dinâmica dos LLOs nos três domínios
da vida e, por fim, é apresentada a complexação dos mesmos nas suas respectivas
OSTs.

III. Construção do modelo da flipase PglK de C. jejuni:

Essa seção discorre sobre a construção do modelo por modelagem comparativa e o
refinamento do mesmo por "Molecular Dynamics Flexible Fitting", apresentando
a validação da estruturas obtida para a PglK.

IV. Descrição da dinâmica da flipase Pglk de C. jejuni inserida em membrana:

Nesta seção é apresentrada a dinâmica da enzima livre, complexada aos cofatores
e também mutante. São apresentados quais resíduos de arginina estão disponíveis
para a complexação do substrato (LLO), permitindo o atracamento do mesmo.
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Após a análise das simulações por DM envolvendo a PglK contendo o LLO e o
cofator, é apresentado o complexo completo da flipase bacteriana.

V. "Flip Happens": Elucidação do mecanismo de flip na via de N-glicosilação em
bactérias

Nesse capítulo final, é proposta uma sequência de interação para o pirofosfato
e as argininas funcionais, permitindo a elucidação parcial do processo de flip e
avaliando a dinâmica da enzima durante esse processo.
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5.1 Capítulo I
Nesse Capítulo são descritas as primeiras simulações por DM envolvendo a ClPglB

inserida em uma membrana biológica de POPE na presença de solvente explícito e dos
substratos proteico e glicoproteico. Esse trabalho [55] aborda, primeiramente, aspectos
estruturais gerais, observando a influência dos substratos ou de sua ausência na estrutura
global da PglB. Concomitantemente, foi estudado o comportamento da EL5 na presença
desses substratos distintos, possibilitando a identificação de alguns movimentos, em
especial no domínio PP, que parecem ser relevantes para o acoplamento do aceptor,
bem como para a liberação do produto. Posteriormente, uma detalhada análise do sítio
ativo e seus entornos foi realizada, caracterizando a geometria de coordenação do íon
metálico, o comportamento da Asn do aceptor e descrevendo interações importantes
entre os resíduos que compõem as cavidades onde ocorre a catálise.
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Abstract

The last step of the bacterial N-glycosylation pathway involves PglB, an oligosaccharyltransferase,

which is responsible for the en bloc transfer of a fully assembled oligosaccharide chain to a protein

possessing the extended motif D/E-X-N-X-S/T. Recently, this molecule had its full structure eluci-

dated, enabling the description of its domains and the proposition of a catalytic mechanism. By em-

ploying molecular dynamics simulations, we were able to evaluate structural aspects of PglB,

suggesting prevalent motions that may bring insights into the mechanism of the glycosylated pep-

tide detachment. Additionally, we identified transient states at the catalytic site, in which the previ-

ously described carboxamide twisting mechanism was observed. Aided by quantum mechanics

calculations for each different conformational states of the catalytic site, we determined the presence

of an octahedral metal coordination, along with the presence of one water molecule at the catalytic

site.

Key words: computational glycobiology, enzyme catalysis, molecular dynamics, oligosaccharyltransferase, PglB

Introduction

N-glycosylation is among the most prevalent protein modifications in
nature (Varki 1993). This process is found widespread in all domains
of life and is mainly associated in Eukaryotes (Varki 1993) to signal-
ing, stability, trafficking, adhesion, intracellular location and immune
response, in Archaea (Abu-Qarn et al. 2007; Eichler 2013) to protec-
tion against harsh environments, and flagella assembly, and in
Bacteria (Szymanski et al. 2002; Nothaft and Szymanski 2013) to
host adhesion, colonization and invasion. In the latter, these posttran-
slational changes were not reported until 1999 (Szymanski et al.
1999). Regarding the N-glycosylation pathway in Bacteria, after the
full assembly of the oligosaccharide chain, the catalysis of the en
bloc transfer is performed by oligosaccharyltransferase (OST) enzyme
PglB (Wacker et al. 2002) to a protein that has the motif D/E-X-N-X-S/T
(Kowarik, Numao, et al. 2006; Kowarik, Young, et al. 2006).

In 2011, this biomolecule had its full structure characterized (Lizak
et al. 2011) by X-ray crystallography, allowing a more comprehensive
look at the complex array of interactions behind the mechanism of ac-
tion concerning the oligosaccharide transfer. PglB (Figure 1) consists
of a transmembrane (TM) domain, from residue 1 to 432, and a peri-
plasmic (PP) domain, from residues 433 to 712. The TMportion com-
prises 13 helices inserted in the membrane and two external loops
(EL), named EL1 and EL5. The latter is believed to play an important
role in catalysis, since Glu319 is part of the catalytic site and may pin
the acceptor protein at the binding site. The other two residues that
compose the catalytic site are Asp56, which resides in EL1, and
Asp154, in a short PP loop. In addition, a conserved residue,
Arg331 (Figure 1—bottom right panel), was suggested as providing
interactions with the extended glycosylation sequon (Asp/Glu in pos-
ition −2) (Lizak et al. 2011; Gerber et al. 2013; Ollis et al. 2014).
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As for the PP domain, PglB exhibits two different units, the central
core (CC) and the insertion sequence (IS) unit (Igura et al. 2008;
Maita et al. 2010). The CC unit presents the largely described motifs
WWDYGY (residues 463–468) andMxxIxxxV (residues 569, 572 and
576) (Maita et al. 2010). TheWWDand the I residues from this motifs
are specifically involved in the firm binding of the +2 position residue
of the N-glycosylation sequon (Ser/Thr). Furthermore, Tyr468 from
the first motif has been implied as responsible for interacting with
the N-acetylation at the C2 position of bacillosamine (Lizak et al.
2011), after a tentative modeling of a substrate on its cavity. Addition-
ally, two new motifs have been recently identified, the DxxK (residues
481–484), which is also implicated in the interactions with the glycan
chain (Jaffee and Imperiali 2011) and the Tyr-plug (Tyr293 at the
N-terminal half of EL5) (Lizak et al. 2014), which is essential for ca-
talysis but not for protein binding. Finally, the IS structural unit is pre-
sented as a β-sandwich motif containing nine β-strands. Although its
function is not yet determined, it is hypothesized that it is dispensable
for catalysis (Matsumoto et al. 2012) and might be important
for structural stability (Matsumoto, Shimada, Kohda, et al. 2013;
Matsumoto, Shimada, Nyirenda, et al. 2013).

For the enzyme mechanism of action, two cavities are proposed:
the protein acceptor binding site, which requires not only the consen-
sus sequence but also a largely surface-exposed and flexible polipep-
tide region (Kowarik, Numao, et al. 2006; Kowarik, Young, et al.
2006), and a hydrophobic groove, where the hydrophobic portion
of the lipid-linked oligosaccharide (LLO) would be positioned
(Lizak et al. 2011), allowing the interaction of both substrates through
a communication area between cavities. The residues from the

catalytic site would participate in a hydrogen bond network (Figure 1
—top right panel) along with the protein substrate and a divalent ion
Mg2+, which results in an optimal position and configuration of the
nitrogen atom from Asn side chain to perform a nucleophilic attack
on the C1 position from bacillosamine residue (Lizak et al. 2011).
However, the achieved crystallographic resolution impaired an un-
equivocal determination of such coordination (Jaffee and Imperiali
2011). Still, recent biochemical evidences reinforced the hydrogen
bond network (twisted carboxamide mechanism) by testing chemical-
ly synthesized acceptor peptide analogues (Lizak et al. 2013).

In our work, we employed a series of computational strategies in-
tending to: (I) characterize the dynamics of PglB within the membrane
environment; (II) include the substrate glycan chain searching for clues
on substrate binding and unbinding; and (III) obtain atomic-level in-
formation on metal coordination and its role on catalysis, while in the
presence of explicit water molecules.

Results

Systems setup

A total of four systems were studied: one simulation of PglB in its
native uncomplexed state (PglB-Native), three replicate simulations
of PglB bound to its peptide acceptor (PglB-Peptide I, II and III),
one simulation for PglB bound to the glycopeptide found in Cam-
pylobacter jejuni (PglB-Glycopeptide C. jejuni), and one simulation
for PglB bound to the glycopeptide found in Campylobacter lari
(PglB-Glycopeptide C. lari). Each protein was inserted in a POPE
membrane, employing the InflateGRO methodology (see the

Fig. 1. PglB crystal structure and its interactions. (Top right panel) Catalytic site network of interactions, coordinating both the metal ion (Mg2+) and the acceptor

amide group from the Asn side chain. (Bottom right panel) Residue Arg331 interaction with Asp (−2) from the extended sequon. This figure is available in black and

white in print and color at Glycobiology online.
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Materials and methods section), followed by two equilibration steps
(NVT and NPT). Finally, we performed six 200 ns production mo-
lecular dynamics (MD) simulations, which provided the collected
data.

Global structural analysis of PglB

By analyzing the contribution of the enzyme domains for the total
RMS (Figure 2), we observed that a lower TM domain value contri-
butes to the lower total value of the PglB complexed with its substrates
(all lines, except black), while the PP domain presented a more spread
pattern. Concerning all peptide measures, the only differences were
observed in the PglB-Glycopeptide C. lari oligosaccharide MD run
(Figure 2, top right graph) and in one of the replicates of PglB-Peptide
III, where the peptide rms undergoes an average shift of 0.2 nm.

Several regions demonstrated variations in their flexibility due to
the presence of the substrates in the cavities (Figure 3). The PP domain
portrays a high flexibility, while the TM helices present a more rigid
pattern. The region that displayed the highest flexibility is the IS
unit, which correlates to the distorted barrel shape. Three loops com-
prising residues 68–78 (a loop connecting helices EL1-h1 and
EL1-h2), 283–306 (N-terminal half of EL5) and 516–526 demon-
strated the highest structural fluctuations in all simulations. These
structures are located circumventing the glycan binding site and
move in different directions, depending on the analyzed simulation.
In the PglB-Peptide simulations I and III, we observed diffuse move-
ments of EL5, whereas not closing the cavity, while in simulation II,
this structure is almost closing the glycan cavity (Figure 4), indicating
different spatial orientations of the flexible N-terminal half of EL5 (re-
sidues 283–306). In the glycopeptide bounded states, these loops per-
form a movement that reduces the size of the glycan binding cavity,

while the same did not occur in the apo native state, in which the cavity
remained open. Further analysis of the systems Free Energy Landscape
as a function of the conformational ensemble produced by the simula-
tions indicated that the native state presents a higher variability in its
conformational profile, underlined by two different regions of min-
imal energy. The PglB-Peptide complex demonstrates two different
patterns: one with a larger exploration of the conformational space
and the other with less variation. In addition, both PglB-Glycopeptide
systems suggest an increased rigidity, that is, a more restricted popula-
tion of the conformational space when compared with the nonglyco-
sylated systems.

The main motions related to the observed ensembles were depicted
through examination of the conformations between the extremes pro-
jections from the first (the most representative) to the third principal
components. In the PglB-Glycopeptide C. jejuni and C. lari simula-
tions (Figure 5), the loops near the glycan cavity move toward the
oligosaccharide chain, being in close contact with it. Concomitantly,
the β-barrel-like IS unit appears to have an upwardmotion, whichmay
expand the protein binding cavity for the glycopeptide departure
(principal components—PC-1 and 2). Also, the IS unit perform a
lateral movement (PC 3), increasing the area surrounding the protein
site for the attachment of the acceptor substrate and release of the
reaction’s product.

Catalytic site behavior during molecular dynamics

Bacterial glycoproteins exhibit the extended motif D/E-X-N-X-S/T.
We investigated two conserved residues, Arg331 and Arg147, for pos-
sible interactions with the Asp in position −2. Our data showed that
Arg147 interacted for around 50% of total replicates time, while
Arg331 interacted for around 8% of total replicates time, keeping

Fig. 2. RMSD analysis comprising the 200 ns MD simulations of the PglB. PglB-Native (black), PglB-Peptide replicates (orange—I, red—II and violet—III),

PglB-Glycopeptide C. jejuni (green) and C. lari (blue). Results are shown for the total protein, for the bound peptide, for the TM domain and for the PP domain.

Results are displayed after an averaging factor of 1000 points for visualization purposes. This figure is available in black and white in print and color at

Glycobiology online.
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the Asp (−2) residue in a tight binding with the acceptor site. As pre-
viously mentioned, due to the low crystal resolution, the hydrogen
bond network at the catalytic site of PglB remains unresolved. The
elucidation of this delicate arrangement is crucial for the comprehen-
sion of the enzyme’s catalysis mechanism. The three residues from
PglB catalytic site are predicted to coordinate a divalent metal ion
(M2+). Consequently, we measured the distances between these
atoms and the co-crystallized Mg2+ in the PglB-Peptide complex
simulations I, II and III (precatalysis state), aiming to evaluate if they
were compatible with metal coordination (Table I). Looking at the dis-
tances calculated in our models, theMg2+ ion was firmly stable between
residues in the performed simulations, as a result of interaction with six
oxygen atoms presented, where each residue can contribute with either
a monodentate and/or a bidentate coordination in an interchangeable
mode.

The twisted carboxamide catalytic mechanism (Lizak et al. 2011)
postulates that Asp56 and Glu319 residues would form hydrogen
bonds with the terminal amide of the substrate Asn residue. This
trait would permit an increase in the electronegativity of this group,
modifying its geometry from the planar state to a 270° conformation,
which causes the exposure of the lone pair of electrons. This would
enable the amide group to perform a nucleophilic attack to the glycan
anomeric carbon atom (Wiberg and Breneman 1992).

Observing the distribution of distances between Nδ2 of acceptor
Asn and Asp56 Oδ1 and Oδ2 oxygen atoms, two distinct population
peaks can be identified (Figures 6 and 7A): one corresponding to dis-
tance values compatible with hydrogen bonding, while the other does
not show this feature. In PglB-Peptide I and III simulations, the first
described peak was more populated, while PglB-Peptide II displays
a higher population in the second one. This appears to be associated
with a carboxamide position inversion that occurred in all simula-
tions, only differing by the amount of time spent on this conform-
ation. This transition happens by a reorientation of both the amide
and the carbonyl dihedral (Figure 7B) angles (Cβ-Cγ-Nδ2-Mg2+

and Cβ-Cγ-Oδ1-Mg2+) from the Asn-acceptor side chain. This causes
the amide to drift apart from the Mg2+ ion and the catalytic residues,

and to interact with the loop comprehending residues Asp481 to
Gly487 (DxxK motif ), specially with Gly482, Gly483 and His484
(Figure 7D—left panel). Such inversion seems to be supported by
the crystal structure electron density, indicating an additional con-
formational state of the catalytic site (Figure 7D—right panel) that
may be enzymatically inactive.

Another unresolved issue concerns the presence of water mole-
cules participating in the coordination of the catalytic ion. Employ-
ing a radial distribution function (RDF) analysis (Figure 8A) to
verify the presence of solvent atoms near the Mg2+, we detected the
presence of at least two hydration layers, in three patterns of coord-
ination: the first one (Figure 8B) represents the amide nitrogen pos-
ition of the crystal structure, while the second one (Figure 8C) is after
the carboxamide inversion and occurs with the carbonyl coordinat-
ing the catalytic ion; the third one (Figure 8D) presents a water mol-
ecule occupying the position where the carboxamide previously was
and, in addition, coordinates this group. Furthermore, in the second
pattern, another water molecule is interacting with the carboxylate
group of Glu319.

Catalytic site coordination evaluation by quantum

mechanics

The three configurations observed for the Mg2+ ion, under the per-
formed simulations, maintained an octahedral coordination, although
molecular mechanics does not handle directly electronic properties.
So, we employed a series of QM calculations aiming to characterize
the atoms and interactions involved in Mg2+ binding (Tables II–IV).
For such comparison, we selected the catalytic site crystallographic
conformation, as well as the three MD extracted frames presented in
Figure 8.

The octahedral coordination persisted on the three MD extracted
frames during the QM calculations. The pattern of interactions with
the six oxygen atoms was also maintained (Table II), demonstrating
variations in the denticity of each carboxylate ligand. The crystallo-
graphic conformation displayed four atoms coordinating the ion,

Fig. 3. RMSF heat map during the 200 ns simulations. The color range varies in a white–blue–orange–red heat map scheme (color version), changing from low

structural fluctuation to high structural fluctuation. RMSF averages were collected at every 1 ns to construct the graphics. This figure is available in black and

white in print and color at Glycobiology online.
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Fig. 4. Free energy landscapes and minimal energy structures extracted from PglB-Peptide simulations. (Top) Free energy landscapes represented as 2D contour

plots for each MD run, based on the protein RMSD and radius of gyration (RG). (Bottom) The minimum energy representative structures from the PglB-Peptide

simulations (I, II and III) are aligned, depicting the flexible behavior of EL5 (cartoon structures). Contour lines are shown at every 5 kJ/mol from 0 to 20 kJ/mol.

This figure is available in black and white in print and color at Glycobiology online.
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but there was nowater molecule at the catalytic site, which lacked two
additional ligands to achieve a coordination number of six (the most
prevalent for Mg2+) (Bock et al. 1999). Moreover, in the four frames,
the Asn amide group interacted with one of the carboxylates (Asp56
and/or Glu319) through hydrogen bonds (Table III). To assess the
twisting of the amide group, we calculated the dihedral angle
Hδ1-Nδ2-Hδ2-Cγ, which showed values of 339.81° for the crystal,
346.26° for frame B′, 306.36° for frame C′ and 321.86° for frame
D′. These results allowed us to identify amodification in the amide pla-
nar conformation (0 or 360°), with frame C exhibiting the highest de-
viation (−53.64 or 306.36).

Oligosaccharide conformational analysis

PglB has a promiscuous behavior, as the only prerequisite for the gly-
can substrate to be transferred is the N-acetylation at position C2
(Wacker et al. 2006). Consequently, we selected two oligosaccharide
chains to simulate: the one from C. jejuni—composed by one Bacillo-
samine (Bac) residue, five N-acetylgalactosamine (GalNAc) residues
and one glucose (Glc) residue—since it is the most studied system in
Bacteria (Nothaft and Szymanski 2010) and previous NMR studies
have characterized its structure (PDB ID: 2K33) (Slynko et al. 2009),
as well as the one from C. lari, by removing the Glc residue ramifica-
tion of the chain. Thus, by employing the oligosaccharide chain struc-
ture contained in the NMR structure from PDB ID 2K33, each
glycosydic linkage from the PglB-Glycopeptides MD simulations
was analyzed within protein cavities and compared with the glycopep-
tide in solution (Table IV). As demonstrated, the average conform-
ational profile of the oligosaccharide chain attached to the peptide
in the catalytic site remains mostly rigid during the simulations, with
minor fluctuations to additional conformational states.

We expanded this comparison by performing metadynamics simu-
lations of the minimal units (disaccharides and monosaccharide with
Asn) from the glycan chain and analyzing the φ and ψ angles portray-
ing the lowest energies (Figure 9). The obtained maps agreed with
the geometries distribution from the MD simulations, except for
the β-D-Bac-(1→N)-Asn linkage, which in our MD simulations
(PglB-Glycopeptide C. jejuni, PglB-Glycopeptide C. lari, and

Fig. 5. PglB-Glycopeptide principal components analysis. Schematics of the transition extracted from the extreme points of the PC1 (front view) and the PC3 (side

view, rotation of 90°) principal components. In PC3, the IS unit is highlighted. This figure is available in black and white in print and color at Glycobiology online.

Table I. Distances between the catalytic site ion Mg2+ and the side

chains from the catalytic residues for each analyzed PglB-Peptide

simulation (I, II and III)

Residue and atom MD distance to Mg2+ (Å)

PglB-Peptide I PglB-Peptide II PglB-Peptide III

Asp56 Oδ1 2.14 ± 0.08 2.10 ± 0.10 2.09 ± 0.10
Asp56 Oδ2 2.07 ± 0.06 2.12 ± 0.08 2.13 ± 0.08
Asp154 Oδ1 2.08 ± 0.07 2.07 ± 0.06 2.09 ± 0.07
Asp154 Oδ2 2.08 ± 0.06 2.08 ± 0.06 2.08 ± 0.06
Glu319 Oε1 2.10 ± 0.07 2.12 ± 0.08 2.10 ± 0.06
Glu319 Oε2 2.08 ± 0.07 2.11 ± 0.07 2.12 ± 0.06
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uncomplexed Glycopeptide in solution) remained rigid and stable on a
local minima, while a highly flexible behavior was seen in the energy
contour plots. These data indicate that even outside the PglB binding
cavity, the glycopeptide displays a similar distribution in solution for
all the glycosydic linkages, that is, no major conformational induction
appears to operate at the glycan chain.

Discussion

Although the crystal resolution of 3.4 Å, PglB structure maintained its
stability throughout the simulations as indicated by its RMS, reinfor-
cing the adequacy of the experimental information. The native uncom-
plexed state presented the highest RMS, which was expected, since the
original crystal structure was obtained co-crystallized with its protein

substrate. In the complexes systems, the presence of these substrates
appears to induce a more pronounced stabilizing effect on the protein
structure, lowering the RMS total value. The fluctuations of RMS ob-
served in the heat maps allowed the detection of high flexibility in the
IS unit, and in the loops surrounding the glycan cavity site at all simu-
lations. Concerning the former, the flexibility of that structure may fa-
cilitate the binding and unbinding of substrate and product,
respectively, since a large and exposed flexible loop is necessary for
the N-glycosylation (Kowarik, Numao, et al. 2006; Kowarik,
Young, et al. 2006). As for the latter, the loop movements had differ-
ent directions, as observed in Figure 4, promoting either exposure or
closure of the glycan cavity site. Specifically, PglB-Peptide I, II and III
simulations exhibited both behaviors, with the N-terminal half of EL5
adopting distinct conformations. In replicates I and III, the glycan

Fig. 6. Distance distribution (PglB-Peptide simulations I, II and III) between the catalytic residues side chain (Asp56 and Glu319) and the acceptor amide from the

Asn side chain. (A) Asp56 and Glu319 from PglB-Peptide I. (B) Asp56 and Glu319 from PglB-Peptide II. (C) Asp56 and Glu319 from PglB-Peptide III. Highlighted

with two dashed bars are the appropriate distances for hydrogen bonding (max. 0.35 nm). This figure is available in black and white in print and color at

Glycobiology online.
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cavity remained open, leaving enough space for oligosaccharide ac-
commodation, while in replicate II that portion of the loop closed
the cavity and appears to rearrange the presumed binding groove
area for the lipid part of the LLO. Our findings reiterates that EL5
(and specially its N-terminal half ) possess a remarkable plasticity,
and that the presence of different ligands influences its dynamics by
stabilizing different shapes of the LLO binding groove and cavities.

The large amount of interactions induced by the glycosylated pep-
tide agrees with the steric tension hypothesis proposed by Lizak et al.
(2011), although the ligand never exited the protein during our simu-
lations. The identification of high flexibility in the loops near the gly-
can binding site, when the acceptor peptide was bound, demonstrated
the influence of this ligand in the protein structure. As shown, the PP
portion performs a twist and a lateral (IS unit) motion that may allow

Fig. 7. Catalytic site interactions analysis. Black lines and X represent PglB-Peptide I; blue lines and * represent PglB-Peptide II; green lines and + represent

PglB-Peptide III. (A) Distance of the Mg2+ ion regarding Asn carboxamide atoms Nδ2 (left graph) and Oδ1 (right graph). (B) Reorientation of the amide (left

graph) and carbonyl (right graph) dihedrals during the 200 ns simulation. (C) Hydrogen bonds accounting for the side chains of Asp56 (left graph) and Glu319

(right graph), correlating with the atoms distances and dihedral transitions. (D) Interactions between the DxxK motif with the acceptor Asn side chain and

backbone (left panel) and electronic density (right panel) extracted from the crystal structure. Results in (A), (B) and (C) are displayed after an averaging factor of

1000 points for visualization purposes. This figure is available in black and white in print and color at Glycobiology online.
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the expansion of the protein binding cavity, a movement that may be
important not only to release the glycoprotein but also to better ac-
commodate the protein binding at the acceptor cavity. In addition,
the same motions may permit the compression of the oligosaccharide
structure, causing steric tension at that region. Consequently, we sug-
gest that an allosteric regulation may occur between sites, facilitating
the entrance and the exit of the enzyme substrates.

Many PglB conserved residues had their roles previously predicted
and/or described. Previous data (Gerber et al. 2013) employing muta-
genesis examined the role of Arg331 in peptide binding and identified

that additional interactions were required for the binding of Asp (−2).
The proposed candidate for this function was Arg147, previously pre-
dicted to participate in the catalysis network of interactions (Lizak et al.
2011). During the simulations, Arg147 interacted with Asp (−2) for
half of the total simulation time, which was more than 6-fold the inter-
action time of Arg331. For this reason, we conclude that both Arginine
residues contribute to peptide binding, a trait that explains the higher
specificity of the extension of the motif. Besides, we quantitatively char-
acterized the pronounced role of Arg147 in this process, with that being
the first atomistic description of this behavior.

The observed distances for the carboxylate groups of the catalytic
residues are compatible with metal coordination and are in closer
agreement with experimental data (Katz et al. 1996) (2.073 Å) than
the crystal structure. As previously discussed (Jaffee and Imperiali
2011), the low crystal resolution, together with the high pH of crystal-
lization (9.4), may interfere with the proposed mechanism involving

Fig. 8. Water molecule metal coordination. (A) RDF analysis demonstrating the presence of solvent molecules near the catalytic ion (<0.3 nm). (B–D) Snapshots

extracted from the PglB-Peptide molecular mechanics simulations demonstrating the geometries of different interactions between the residues from the

catalytic site with the divalent metal and the water molecules. (B′–D′) Quantum mechanics evaluation final conformational states. All geometries of different

interactions between the residues from the catalytic site with the divalent metal and the water molecule. This figure is available in black and white in print and

color at Glycobiology online.

Table II. Distances and bond order between the catalytic site ionMg2+

and the side chains from the catalytic residues for each analyzed

frame on QM calculations

Residue
and atom

Distance to Mg2+ (Å) Bond order to Mg2+

Crystal
structure

Average of
QM–MD
frames

Crystal
structure

Average of
QM–MD
frames

Asp56 Oδ1 4.14 3.59 ± 0.43 0 0
Asp56 Oδ2 1.94 2.02 ± 0.01 0.49 0.42 ± 0.01
Asp154 Oδ1 2.19 2.14 ± 0.13 0.42 0.33 ± 0.06
Asp154 Oδ2 2.12 2.53 ± 0.70 0.47 0.27 ± 0.23
Glu319 Oε1 3.95 2.20 ± 0.02 0 0.34 ± 0.03
Glu319 Oε2 2.11 2.13 ± 0.02 0.44 0.36 ± 0.03
Asn Oδ1 6.38 4.22 ± 2.08 0 0.10 ± 0.17
H2O O — 2.11 ± 0.02 — 0.38 ± 0.03

Table III. Distance and bond order between Nδ2 and Oδ1 to Cγ atom
in the carboxamide group of the asparagine residue, for each

analyzed frame on QM calculations starting from different

geometries (as shown in Figure 8)

Residue and atom Distance (Å)/Bond order to carbon of Asn

Crystal Frame A′ Frame C′ Frame D′

Asn (Nδ2) 1.36/1.16 1.36/1.17 1.36/1.24 1.38/1.12
Asn (Oδ1) 1.23/1.83 1.23/1.82 1.24/1.57 1.23/1.74
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the network of hydrogen bonds between the catalytic residues and the
acceptor Asn. In this study, we detected a dual behavior in all three
PglB-Peptide simulations, where not only hydrogen bonds are formed
in some time windows of the simulation, but also the Asn side chain

demonstrates a flexibility of position and interaction partners. Besides,
the interaction of this residue with the DxxK motif may act as another
mechanism that keeps the amide group positioned near the LLO site. It
must be noted, though, that the Mg2+ ion is not the physiological

Table IV. Dihedral angles of the glycosidic linkages composing the glycan obtained from the 200 ns MD of the glycopeptide in solution

simulation

Glycosidic linkage Uncomplexed glycopeptide
(C. jejuni)

PglB-Glycopeptide (C. jejuni) PglB-Glycopeptide (C. lari)

Dihedral angle (°)

φ ψ φ ψ φ ψ

β-D-Bac-(1→N)-Asn 114 ± 10 −141 ± 11 111 ± 9 −152 ± 34 112 ± 8 91 ± 147
α-L-GalNAc1-(1→ 3)-β-D-Bac 74 ± 10 −98 ± 14 74 ± 7 −137 ± 7 73 ± 7 −135 ± 7
α-L-GalNAc2-(1→ 4)-α-L-GalNAc1 93 ± 12 −100 ± 15 74 ± 9 −127 ± 12 79 ± 10 −119 ± 14
α-L-GalNAc3-(1→ 4)-α-L-GalNAc2 93 ± 13 −93 ± 8 97 ± 8 −93 ± 8 93 ± 9 −96 ± 9
α-L-GalNAc4-(1→ 4)-α-L-GalNAc3 90 ± 15 −109 ± 19 68 ± 10 −148 ± 17 103 ± 12 −86 ± 11
α-L-GalNAc5-(1→ 4)-α-L-GalNAc4 93 ± 11 −98 ± 13 92 ± 9 −95 ± 9 95 ± 10 −94 ± 11
β-D-Glc-(1→ 3)-α-L-GalNAc3 −61 ± 13 −117 ± 20 −66 ± 18 −129 ± 26 — —

Fig. 9. Free energy contour plots of the minimal units of the glycan structure. (Top left) β-D-Bac-(1→N)-Asn. (Top right) α-L-GalNAc-(1→ 3)-β-D-Bac. (Bottom left)

α-L-GalNAc-(1→ 4)-α-L-GalNAc. (Bottom right) β-D-Glc-(1→ 3)-α-L-GalNAc. Contour lines are shown at every 20 kJ/mol from 0 to 100 kJ/mol. This figure is

available in black and white in print and color at Glycobiology online.

1192 C Pedebos et al.

Capítulo 5. Resultados 105



cation at the PglB active site—the suggested ion is Mn2+. Their coord-
ination preferences are similar (Bock et al. 1999), including the same
coordination number, and similar distances (∼0.1 Å difference). The
distinction between them is that Mn2+ often binds in a bidentate man-
ner, which is not common to Mg2+ ion (Bock et al. 1999). Still, it was
detected (Lairson et al. 2008; Lizak et al. 2013) that PglB and other
metalloenzymes are active in the presence of Mg2+, demonstrating
the importance of studying the behavior of this ion at the catalytic
site. The QM calculations were employed as a refinement of the cata-
lytic site transient states observed in theMD simulations. The presence
of one water molecule at the metal coordination was confirmed by the
distances and bond orders, characterizing what appears to be an octa-
hedral geometry with six ligands that can vary the denticity between
monodentate or bidentate, agreeing with the most prevalent geometry
found on previous data (Bock et al. 1994; Katz et al. 1996; Venkatara-
man et al. 1997) and at the MESPEUS database (Hsin et al. 2008) for
Mg2+ andMn2+. The QM final states indicated the presence of hydro-
gen bonds involving the Asn with Asp56 and Glu319. Also, a devi-
ation from the planar conformation angle of the amide was detected
for all frames, being frame C′ (Figure 8) the highest one. In that par-
ticular case, the Oδ1 from the carboxamide of Asn is interacting with
the ion Mg2+, reducing the flexibility of the side chain, an important
feature for the twisted amide activation hypothesis (Lizak et al. 2013).
Such behavior might explain the lack of metal specificity of the en-
zyme. Another possibility is that the interaction between water mole-
cules with Oδ1 and Nδ2 provides this stabilization and could break
the conjugation of electrons with the nitrogen. This also would effect-
ively raise the reactivity of the amide. All these data suggest that the
coordination and catalytic mechanism presented in the crystal struc-
ture is feasible, as well as support the twisted amide activation hypoth-
esis; however, we demonstrated at least a few novel variations in the
catalytic site and in the position of the substrate.

The glycan chains were properly developed and included in two of
our simulations. The glycosidic bond dihedral angles φ and ψ mostly
agreed with the metadynamics energy plots, except for a variation that
was identified in the β-D-Bac-(1→N)-Asn dihedral angles. The
N-linkage is highly flexible, as demonstrated by the metadynamics
simulation, and may present several coexisting conformational states.
In our simulations of the glycosylated peptide, both inside and outside
PglB, it maintained stable values near 110° for the φ and −150° for the
ψ for that dihedral angle. We may conclude that, for the short peptide
acceptor, this rigid conformation is the most prevalent one. Besides,
the stable rod shape of C. jejuni and C. lari glycan chains was main-
tained even inside the enzyme cavities. This can raise a question: how
would this substrate, linked to the lipid carrier, enter the PglB pro-
posed glycan cavity? Yet, there is not much information regarding
the LLO interaction with PglB, and how this would affect the enzyme
adopted conformation. Despite recent data (Matsumoto, Shimada,
Kohda, et al. 2013; Matsumoto, Shimada, Nyirenda, et al. 2013)
from the Archaeal OST provided new insights on the binding of the
phosphate from the LLO structure, only the obtainment of a structure
with all the elements involved in the N-glycosylation, combined with
studies about the implications brought by them, could clarify how this
essential protein modification is orchestrated.

Materials and methods

Nomenclature and software

The IUPAC (IUPAC-IUBMB 1996) proposed recommendations for
nomenclature and symbols were used. Regarding MD simulations,

the GROMACS 4.5.1 simulation suite (Pronk et al. 2013) was em-
ployed, along with the GROMOS 53A6 force field (Oostenbrink
et al. 2004) for the systems without the glycan chain and the GRO-
MOS 53A6GLYC force field (Pol-Fachin et al. 2012; Pol-Fachin et al.
2014) for the systems presenting the glycan chain. The adjacent carbo-
hydrate relative orientations are described by the dihedral angles φ and
ψwhich pertain to their glycosydic linkages. Each linkage correspond-
ing to (1→X), where X is “3” or “4”, has its φ and ψ angles defined as
shown below:

ϕ ¼ O5� C1�O1�CX, ð1Þ
ψ ¼ C1�O1� CX� CðX� 1Þ: ð2Þ

For the manipulation and visualization of structures, the softwares
VMD (Humphrey et al. 1996) and PyMOL (The PyMOL Molecular
Graphics System) were employed.

System preparation

The crystallographic structure of the C. lari PglB was retrieved from
the Protein Data Bank (PDB), under the code 3RCE (Lizak et al.
2011). There were two regions with missing atoms in the structure:
one located at the TM domain, comprehending 25 residues from
283 to 306 and residing at the EL5, while the other is located at the
PP domain, comprehending 3 residues from 605 to 607 and residing
at the β-barrel-like structure. Using the web server FALC-Loop (Ko
et al. 2011), wewere able to fill both loops. Since the EL5 is considered
an important structure, due to possible connections to the catalysis
mechanism, extra care was taken when choosing an appropriate
model from the loop modeling server. Based on stereochemistry ana-
lysis by submitting the structures to PDBSUM server, which uses the
PROCHECK software (Laskowski et al. 1993), we chose the model
whose residues position did not block the hydrophobic groove
where the LLO chain is supposed to interact. Departing from this start-
ing structure, four systems were studied: PglB at the native unbound
state (PglB-Native); PglB with a bound acceptor peptide which was
already co-crystallized in the 3RCE structure (PglB-Peptide in three
simulations: I, II and III); PglB with a bound glycosylated peptide por-
traying the heptasaccharide chain from C. jejuni (PglB-Glycopeptide
C. jejuni) and PglB with a bound glycosylated peptide possessing the
hexasaccharide chain from C. lari (PglB-Glycopeptide C. lari). The
structure for the oligosaccharide chains was extracted from the PDB,
under the code 2K33 (Slynko et al. 2009). These glycans were rigidly
docked at the LLO cavity using AutoDock 4.2 (Morris et al. 2009).
We selected the minimal energy orientation and then covalently
bounded with Asn.

Membrane insertion of PglB

Regarding the insertion of the protein in a membrane, the employed
protocol followed the InflateGRO methodology (Kandt et al. 2007).
Briefly, this consists in inserting PglB into a preequilibrated bilayer
patch, with lipids overlapping the protein, and then expanding the di-
mensions of the box, as well as, translating all lipids laterally, so that
no more overlap is found. After that, a series of minimizations steps
occur, along with the box dimensions being compressed and the lipids
translated back to the center of the system, until the system reaches the
desired density. During all this process, the protein is under strong pos-
ition restraints, so that the structure is not affected. A bilayer model
constituted of 490 POPE lipids was obtained at the end of the proto-
col, as some lipids had to be removed from the initial patch of 512 li-
pids because of overlap issues. The POPE membrane was previously
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simulated at 310 K for 300 ns and presented an average area per lipid
of 0.64 ± 0.01 nm2 (experimental data at 310 K: 0.61 nm2) (Rappolt
et al. 2003).

Molecular dynamics simulations

Following the membrane insertion steps, the rectangular box was then
solvated with SPC water model (Berendsen et al. 1987) and periodic
boundary conditions. Before this process, we did the common proced-
ure of raising the van der Waals radius of the C atom from 0.15 to
0.375, aiming to avoid water molecules filling any left space between
the lipids and the protein. After solvation, this parameter was returned
back to its original value. Na+ counter ions were added to neutralize
the systems, when needed. The LINCS algorithm (Hess et al. 1997)
was chosen to constrain covalent bond lengths. This way, an integra-
tion step of 2 fs was applied. As for the electrostatic interactions, cal-
culations were performed by the particle mesh Ewald (PME) method
(Darden et al. 1993). The pressure barostat chosen was Parrinello–
Rahman (Parrinello and Rahman 1981; Nosé and Klein 1983), with
a 2.0 ps coupling constant, while the temperature thermostats chosen
were V-rescale (NVT step) (Bussi et al. 2007) and Nosé–Hoover (NPT
equilibration and productionMD) (Nosé 1984; Hoover 1985), with a
coupling constant of τ = 0.5. Additionally, semiisotropic pressure
coupling was applied, accounting for the presence of the membrane.
Constant temperature of 310 K and constant pressure of 1 atm were
also implemented. Steepest Descent algorithm was used in the energy
minimizations performed. First, two simulations of equilibration were
performed with position restraints: an NVT and an NPT of 0.1 and
0.9 ns, respectively. Subsequently, 200 ns unrestrained NPT MD si-
mulations were performed for each of the six systems plus the glyco-
peptide in solution, generating the production run where data were
collected for the systems analysis. The PglB-Peptide complex was eval-
uated in three replicates, simulations I, II and III, to increase the ro-
bustness of this conformational ensemble.

Metadynamics simulations

The metadynamics (Barducci et al. 2011) calculations were performed
for the isolated disaccharides and for the Asn-Bac unit, evaluating the
lowest energy of each φ and ψ dihedral angle. Each simulation con-
sisted of 10 ns MD simulations, employing a height of 0.1 for the
Gaussian height, and a σ of 0.5 to each of the φ and ψ glycosydic lin-
kages dihedral angles. The utilized software was GROMACS 4.5.1 in-
terfaced with the PLUMED package 1.2.2 (Bonomi et al. 2009) and
the free energy surfaces were obtained by applying the sum_hills com-
mand.

Quantum mechanics calculations

The catalytic site residues (Asp56, Arg147, Asp154, Asp156 and
Glu319), together with the Asn from the peptide, were chosen for
density functional theory (DFT) (Hohenberg and Kohn 1964) calcula-
tion at B3LYP/6-31G* level. Several previous studies using B3LYP/
6-31G* level were found to well reproduce geometry and energetic
of reactions for different ion-containing proteins (Xu et al. 2007;
Zhang et al. 2010; Abdel-Azeim et al. 2011), showing the satisfactory
B3LYP accuracy for this parameters. The crystal geometry without
water and three MD extracted geometries were used as start pointing
for the calculations. The side chains of residues were included and the
amino acids backbones were simplified with methyl groups at carbon
beta. All ab initio calculations were performed using GAMESS
(Schmidt et al. 1993). Briefly the geometries of the catalytic site were
submitted to hydrogen geometry optimization using ab initio

quantum-mechanical computations at 3–21G level. These minimal en-
ergy conformations were submitted to DFT (B3LYP/6-31G*) level of
calculations. Finally, Hessian matrix analyses were employed to un-
equivocally characterize the conformations obtained as true minima
potential energy surfaces.
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5.2 Capítulo II
Após o estudo da OST de C. lari, novas questões surgiram. A dinâmica dos

substratos (LLOs) nas suas respectivas membranas, para os diferentes domínios da
vida, seriam importantes para complexação com as OSTs? Nesse contexto, o trabalho
apresentado nesse capítulo avaliou o comportamento dos LLOs, presentes nos três
domínios da vida, inseridos em suas respectivas bicamadas lipídicas. Foram avaliadas
a localização dos LLOs e a dinâmica das cadeias isoprenóides nas bicamadas lipídicas
e a orientação, a estrutura, e a dinâmica da cadeia oligassacarídica nas membranas.
Também foram estudados os LLOs sem a porção da glicana, tentando avaliar o efeito
dessas unidades sacarídicas na porção lipídica. Por fim, após realizada a caracterização
conformacional de cada LLO, as conformações mais abundantes durante a simulação de
DM foram complexadas nas suas respectivas OSTs.

Durante a confecção dessa tese, simulações similares envolvendo essas moléculas
foram publicadas [194] utilizando o campo de força CHARMM. Entretanto, os LLOs
presentes nessa publicação foram apenas de eucariotos e bactérias, não constando o
domínio Archaea. Na medida do possível, esses dados serão comparados àqueles já
obtidos a fim de verificar possíveis convergências nas observações.

Os resultados desse trabalho serão apresentados em formato de artigo a ser
submetido ao periódico Biophysical Journal ISSN: 0006-3495.
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ABSTRACT Lipid-linked oligosaccharides (LLOs) are the substrates of oligosaccharyltransferases (OSTs), enzymes that cat-
alyze the en bloc transfer of a glycan chain during the process of N-glycosylation. LLOs are composed by an isoprenoid chain
moiety and an oligosaccharide, linked by one or more pyrophosphate group (PP). LLO lipid component is a dolichol in eukarya
and archaea, and an undecaprenol in prokarya. Additionally, the number of isoprene units may change between species. To
obtain models for LLOs from different domains of life embedded in biological membranes, which are able to describe their
3D structure and dynamics, is an important and required step to develop further studies of their complexation and processing
by OSTs. The GROMOS53A6 force field was employed, added by GROMOS53a6GLYC parameters for the saccharidic moi-
ety. The torsional parameters for the isoprenoid portion were derived from a fit to the proper quantum mechanical potential
energy profiles at the HF 6-31G* and validated against experimental condensed phase properties. Molecular dynamics simula-
tions employed GROMACS package to access the orientation, structure, and dynamics of eukaryotic (Glc3-Man9-GlcNAc2-PP-
Dolichol), bacterial (Glc1- GalNAc5-Bac1-PP-Undecaprenol) and archaeal (Glc1-Man1-Gal1-Man1-Glc1-Gal1-Glc1-P-Dolichol)
LLO in membrane bilayers. The obtained topologies for the isoprenoid group were able to properly reproduce experimental ther-
modynamic properties, such as enthalpy of vaporization and density. The microsecond molecular dynamics simulations of LLOs
revealed that most carbohydrate residues interact with the membrane lipid head groups, while the PP linkages are within the
lipid head group, and the isoprenoid chains are within the bilayer. Overall, there are similarities in the orientations, structure,
and dynamics of the eukaryotic, bacterial and archaea LLOs in bilayers. The preferred orientation, structure and dynamics of
LLOs provided information for complexation with OSTs, allowing further studies of how these enzymes catalyze the the transfer
of the oligosaccharide chain to an acceptor protein by OSTs.

INTRODUCTION
The glycosylation of asparagine residues is the predominant protein modification throughout all three domains of life (1). This
post-translational modification is called N-glycosylation, which is important in many aspects of biology and affect various
properties of the proteins, including folding, conformation, solubility(1, 2). The N-glycosylation occurs in the consensus
motif (referred to as the sequon) represented by Asn-Xaa-Ser/Thr, where Xaa can be any residue except Pro (3, 4). Lipid-
linked oligosaccharides (LLOs) are the substrates of oligosaccharyltransferase (OST), which catalyzes the transfer of the
oligosaccharide onto the acceptor asparagine of nascent proteins (5).

The LLO molecule can be subdivided in two main parts: the isoprenoid chain moiety and the oligosaccharide chain. The
link between these two portions is composed by one or two pyrophosphate groups (6). The lipid component of LLOs varies
for each species, as well as the number of isoprene units. On eukarya and archaea, the isoprenoid moiety is a dolichol, while,
in bacteria, the isoprenoid found is an undecaprenol. In eukarya, the oligosaccharide portion is more conserved in its LLO,
composed by a Glc3-Man9-GlcNAc2 chain, while on the other domains of life it becomes more diverse. In spite of all the
differences in these molecules structures, the oligosaccharide transfer mechanism seems to be conserved in all domains of life
(7).

In Bacteria, the N-glycosylation final step is performed by a single-subunit oligosaccharyltransferase (PglB) (8). However,
in most eukaryotes, the same is achieved by the action of a large, multi-subunit, membrane-embedded OST complex, usually
containing eight subunits in yeast, but possibly showing even more in multicellular organisms. Recently, the structure of the
yeast OST was characterized by employing single-particle cryo-EM (9), revealing a conserved subunit arrangement. In this
structure, the catalytic STT3 subunit displays full access to its substrates, since its active site is not located in the inner area
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of the complex. The dolichol-pyrophosphate portion of the eukaryotic LLO binds to a hydrophobic groove of Stt3, similarly
as other OSTs (10, 11), while the glycan chain binds to the pocket formed in the interface of both domains of the Stt3 unit,
also comprised by two noncatalytic subunits and an ordered N-glycan. This implies that these LLO molecules must populate
conformations in which the sugar moieties are parallel to the membrane (12). In this context, there is only one previous
computational report (12) that assessed this information in the atomic level (only considering the bacterial and the eukaryotic
LLOs) which demonstrated the importance of the oligosaccharide chain behavior and its orientation with respect to the bilayer
before its binding.

In our work, we employed a combination of quantum mechanic (QM) calculations, molecular modelling techniques
and molecular dynamics (MD) simulations to study conformational properties, such as the orientation and the dynamics of
LLOs from all domains of life: i) an eukaryotic LLO (Glc3-Man9-GlcNAc2-PP- Dolichol; G3M9Gn2-PP-Dol; Fig. 1 A)
embedded in 1-Palmitoyl-2-oleoyl-SN-glycero-3-phosphocholine (POPC) membrane; ii) a bacterial LLO (Glc1-GalNAc5-
Bac1-PP-Undecaprenol; G1Gn5B1- PP-Und; Fig. 1B) embedded in 1-palmitoyl-2-oleoyl-phosphatidylethanolamine (POPE)
membrane; iii) an archaeal LLO (Glc1-Man1-Gal1-Man1-Glc1-Gal1-Glc1-P-Dolichol; G1M1Gal1M1G1Gal1G1-P-Dol; Fig.
1C) embedded in a POPE membrane. The eukaryotic, bacterial and archaeal LLOs without its glycan chains were also analyzed.
Improvements on the parameters of a torsional angle were achieved, an important correction for a better reproduction of some
experimental properties of the isoprenoid unit. In addition, novel parameters for the sulfate groups in the archaeal LLO were
also generated. Our microsecond molecular dynamics (MD) simulations analysis demonstrated expected positions for each
moiety composing the LLOs, as well as a high motion flexibility for the hydrophobic tails, and parallel orientations for the
glycan chains. This allowed us to identify clusters of conformations that were submitted to molecular docking calculations
with the available crystallographic structures for all domains of life. We generated enzyme-ligand poses that were in agreement
with expected crystal structure distances for all cases, achieving the first set of full complexes OSTs for the eukaryal and the
archaeal enzymes.

MATERIALS AND METHODS
Nomenclature and software
The IUPAC proposed recommendations for nomenclature and symbols were used. Regarding MD simulations, the GROMACS
5.0.7 simulation suite(13) was employed, along with the GROMOS 53A6 force field(14) for the systems without the glycan
chain and the GROMOS 53A6GLYC force field(15, 16) for glycan chain where X is "2", "3", "4" or "6" has its ϕ and ψ angles
defined as shown below:

ϕ(1→X) = O5 − C1 − OX − CX (1)

ψ(1→X) = C1 − OX − CX − C(X − 1) (2)

Finally, for (1→6) linkage, the ω is defined as shown below:

ω = O6 − C6 − C5 − C4 (3)

For the manipulation and visualization of structures, the softwares VMD and PyMOL were employed.

Generation of new torsional parameter for isoprenoid chain and sulfate group
The QM torsional profile for the dihedrals within the isoprenoid structure and the sulfate groups were obtained using
Gaussian03(? ). For the former, the 3-methylpent-2-ene molecule was used due its similarity to isoprenoid portion, while an
entire sulfate group was employed for the latter. These QM calculations were carried out using the scan routine combined with
the convergence criterion tight, at HF level with the 6-31G* basis set, obtaining the relative energy associated with the rotation
of dihedral by increments of 30◦. Analogue MM calculations were performed in GROMACS 5.0.7, using the force field
parameter set 53A6, as described in Pol-Fachin et al.(15, 16) for both, and CHARMM36 (17), for comparison purposes. The
QM and MM profiles were fitted in Rotational Profiler server(18), providing proper torsional parameters for MM calculations
to yield a torsional profile similar to the QM. These new parameters were then implemented in the LLOs topologies for MD
simulations.
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Figure 1: Schematic representations of the (A) eukaryotic, (B) bacterial and (C) Archaea LLOs used in this study.

Parametrization strategy and topology construction
In order to describe LLOs through molecular mechanics techniques, a set of lipids commonly found in membranes was selected
to act as building blocks in this work. Our parametrization strategy was based on accurately reproducing experimental values for
physical-chemical properties of liquids. Topologies were constructed for LLOs using the potentials for bond stretching, bond-
angle bending, improper dihedral deformation and proper dihedral, as well as van der Waals interactions terms retrieved directly
from GROMOS53A6(14) set, while for diphosphate linkage these potentials were retrieved from a previous work (15, 16).
Glycan chains topologies were constructed using the potentials for bond stretching, bond-angle bending, and improper dihedral
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deformation, as well as van der Waals interactions terms retrieved directly from GROMOS53A6GLYC force field(15, 16).
Such models had their glycosidic linkage geometries adjusted to the main conformational states for each linkage, based on their
relative abundance in the isolated disaccharides in water, as previously described (19, 20). Charge adjustments were made to
properly reproduce the experimental properties in MM conditions, both for LLOs and the sulfate groups. All MD simulations
and analyses were performed using the GROMACS simulation suite(21), version 5.0.7(22).

Liquid and gas-phase simulations for assessment of thermodynamic properties
Physical-chemical properties of organic liquids (density and enthalpy of vaporization) were used as target to validate topology,
as previous works of parametrization of small biomolecules(23–25) and benchmark of force fields(26). The geraniol fragment
was chosen considering the availability of experimental values of density and enthalpy of vaporization, and the topology was
accepted as useful when the absolute error between experimental and simulated properties was below 15%. In order to calculate
thermodynamical properties of organic liquid to validate our topology construction, liquid phase was induced by simulating
125 molecules under 100 bar and scaling the simulation box by 2×2×2. All simulations were carried out with the Berendsen
pressure and temperature coupling algorithms (27), using τT = 0.2 ps and τP = 0.5 ps. Experimental values of isothermal
compressibility and dielectric constant were used as an additional parameter for liquid simulations when available(14, 28).
Otherwise, the compressibility of the most chemically similar molecule was used. Liquid-phase and gas-phase simulations
were carried out for 10 ns and 100 ns, respectively. The potential energies associated with these systems (Epot (g) for gas-phase
and Epot (l) for liquid-phase) were extracted and used to calculate (Eq. 4) the enthalpy of vaporization (∆Hvap) of the
fragments.

∆Hvap = (Epot (g) + kBT) − Epot (l) (4)
Organic liquid densities (ρ) were calculated from liquid-phase simulations using block averages of 5 blocks, as for ∆Hvap .
MD simulations were carried out by means of the GROMACS 5.0.7 package, and all the analyses employed dedicated tools
from the GROMACS package, associated with in-house scripts to calculate thermodynamic properties.

Membrane insertion of LLOs
First, the initial LLOs structures were oriented along the Z axis, and for its insertion into membranes, we employed the Inflate-
GRO methodology(29). Briefly, this consists in inserting LLOs into a pre-equilibrated bilayer patch, with lipids overlapping
the LLOs, and then expanding the dimensions of the box, as well as, translating all lipids laterally, so that no more overlap
is found. After that, a series of minimizations steps occur, along with the box dimensions being compressed and the lipids
translated back to the center of the system, until the system reaches the desired density. During all this process, the LLOs are
under strong position restraints, so that the structures are not affected. A bilayer model constituted of 120 POPE lipids for
bacterial and archaea systems and a bilayer constituted of 120 POPC lipids for eukaryotic, were obtained at the end of the
protocol (Figure 2).

Figure 2: Initial models of the eukaryotic, bacterial, and archaeal LLOs embedded in membrane bilayers. Water molecules are
omitted in this representation.
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Molecular Dynamics Simulations
Following the membrane insertion steps, the rectangular box was then solvated with SPC water model(30) and periodic
boundary conditions. Before this process, we did the common procedure of raising the van der Waals radius of the C atom
from 0.15 to 0.375, aiming to avoid water molecules filling any left space between the lipids. After solvation, this parameter was
returned back to its original value. Counter ions were added to neutralize the systems, when needed. The LINCS algorithm(31)
was chosen to constrain covalent bond lengths. This way, an integration step of 2 fs was applied. As for the electrostatic
interactions, calculations were performed by the particle mesh Ewald (PME) method(32). The pressure barostat chosen was
ParrinelloRahman(33, 34), with a 2.0 ps coupling constant, while the temperature thermostats chosen were V-rescale (NVT
step) (35) and NoséHoover (NPT equilibration and production MD) (36, 37), with a coupling constant of τ = 0.5. Additionally,
semiisotropic pressure coupling was applied, accounting for the presence of the membrane. Constant temperature of 310 K
(Eukarya and Bacterial), 353 K (Archaea) and constant pressure of 1 atm were also implemented. Steepest Descent algorithm
was used in the energy minimizations performed. First, two simulations of equilibration were performed with position restraints:
an NVT and an NPT of 2 ns and 50 ns, respectively. Subsequently, one microsecond unrestrained NPT MD simulations were
performed for each of the six systems, generating the production run where data were collected for the systems analysis.

RESULTS AND DISCUSSION
Simulation results are presented and discussed for conformational features of the eukaryotic, bacterial and archaeal LLOs in
its respective membrane bilayers. The systems without glycan portion are presented for further comparisons. After that, we
discuss the molecular docking calculations obtained by employing the LLO models described in this work.

Torsional potential and force field calibration
While some of the torsional potentials were preserved from the GROMOS 53A6 parameter set for LLOs, the conformation of
the isoprenoid chain was re-evaluated based on fitting to QM data due to the so far reported difficulties of 53A6 parameters to
reproduce isoprenoid conformational properties. The functional form of the potential energy term, associated with the torsion
around dihedral angle m, is given by:

Vϕ,m = kϕ,m[1 + cosδmcos(nmϕm)] (5)

where ϕm is the dihedral angle value, nm the multiplicity of the term, δm the associated phase shift, and kϕ,m, the corre-
sponding force constant, which are applied. It is worth noting that a given dihedral angle may be involved in more than one
torsional potential energy term with different multiplicities and/or phase shifts. Accordingly, the classical energy profiles
obtained from 3-methylpent-2-ene dihedral angle rotation were compared to energy profiles obtained from QM calcula-
tions, as presented in Figure 3. Analyses of the dihedral angle showed important divergences between QM-calculated and
CHARMM36/GROMOS53A6 energy profiles for dihedral angle (Figure 3). Although accounting for two minimum-energy
geometries, at -120ř and 120ř, the conformational barriers obtained for the current GROMOS 53A6 parameters are not suffi-
ciently elevated to properly describe the rotation of such a dihedral. Additionally, the 0ř conformer is described as the energy
global maximum, instead of a local minimum (Figure 3). The barriers obtained for CHARMM36 force field parameters also
show divergences, counting with two minimum at -180ř and 180ř. The -120ř, 0ž and 120ř conformers are described as the
energy global maximum, instead of local minima (Figure 3). On the basis of these data, three new torsional dihedral potentials
associated with the rotation of the dihedral angle were obtained by fitting the corresponding classical energy profiles to energy
profiles obtained from QM calculations (Figure 3). The resulting potentials (Table 1), were shown to adequately reproduce the
QM-obtained energy profile related to such torsion.

Organic liquid simulations were performed in order to validate the parameters used in topologies for the LLOs building
blocks. This strategy of validation using the comparison to experimental thermodynamic properties of condensed-phase (ρ
and ∆Hvap) was employed in other works involving the parametrization of molecules in GROMOS force field (23) and for
the establishment of force field benchmarks (26). Individually, most of the parametrized molecules obtained values that are
in good agreement with experimental data (Table 2) , which indicates a proper set of potentials to reproduce experimental
energies.

LLOs dynamics and spatial distribution within membrane bilayers
The density profiles calculated along the membrane normal (corresponding to the Z axis) indicated that, in general, the
saccharidic residues remains above the lipid head group, while the pyrophosphate (PP) group mostly populate the same area
as the lipid head groups, and the hydrophobic chain (DolPP, DolP, and UndPP) fluctuates inside the membrane bilayer lipids.
We detected a generally asymmetric behavior for this apolar chain, with the highest peaks of density being found in the middle
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Figure 3: Comparison of energy profiles calculated at classical (GROMOS53A6/CHARMM36) and QM (HF/6-31G*) levels
in the gas phase. The fitting has generated parameters that reproduce well the QM potential energy in the MM calculations.

Table 1: Torsional parameters obtained based on QM calculations

Compound δ kϕ,m n

3-Methylpent-2-ene
0
0
0

5.97
-3.67
-5.17

0
1
3

of the two leaflets, along with a higher population of the upper leaflet area. The carbon on the end of the LLO tail highlights
the flexibility of this moiety, as it populates distinct areas of the bilayer, with a higher density between the center area of the
membrane and the lower leaflet. These results are similar to the LLO without glycans chains (Figure S1).

Figure 4: Density profiles for the subdivided parts of the studied LLOs considering the membrane normal (Z axis) of the
membrane bilayers: membrane head groups (yellow), lipid acyl chains (black), isoprenoid chain (blue), oligosaccharide
(purple), pyrophosphate linkage (red), and the last carbon atom of isoprenoid chain (green). We enhanced the oligosaccharide
distribution scaling it by a factor of five to facilitate the observation of data. The same procedure was performed for the
pyrophosphate linkage, dolichol chain, and dolichols last carbon distributions, but using a scale factor of ten.

To better understand how the LLO tail motions were behaving, we plotted the distance distributions between the first
carbon (C1A - all simulations) and the middle carbon (C9E - Eukarya, C6E - Bacteria, and C8E - Archaea) and the first carbon
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Table 2: Obtained values for thermodynamic properties in the geraniol simulated

Compound Temp.
[K]

Exp. ρ
[g/cm3]

Calc. ρ
[g/cm3] Error Exp. ∆Hvap

[k J/mol]
Calc. ∆Hvap

[k J/mol] Error

Geraniol 298.15(38) 0.89(39) 0.89 0% 58.83(38) 64.24 9.33%

(C1A - all simulations) and the last carbon (C19E - Eukarya, C11E - Bacteria, and C12E - Archaea) of the apolar chain. The
distributions found for the eukaryotic and the bacterial LLOs are similar to the ones found on a previous report (12): a more
restricted area of occupation for the first half of the chain (Figure 5 - red line), specially on the bacterial molecule, mainly
due to its reduced length, while the full length distance distribution displays a pronounced flexibility, with a 10 Ådifference in
the stretch of the eukaryotic LLO. Interestingly, the archaeal LLO first half chain shows a pattern of distribution comparable
to the eukaryotic LLO, despite having a difference of almost a half of the isoprenoid units. Possibly, the absence of one of
the phosphate groups may implicate in an increase of the flexiblity of this moiety. Additionally, the different types of bonds
and their spatial organizations in the archaeal hydrophobic chain could also contribute to this behavior. When comparing the
complete structures (Figure 5B) with the LLOs without the glycan chains (Figure S2B), the eukaryotic and archaeal LLOs
presented significant differences on LLO tail. This behavior demonstrates the influence of the sugar portion on the dynamics
of these glycoconjugates. The presence of the glycan chains and their interactions with membranes could facilitate the binding
to OSTs, other glycosyltransferases, (12) or other proteins, such as the ABC transporter Protein Glycosylation Locus K (PglK),
responsible for translocation of LLOs that serve as donors in N-linked protein glycosylation in Bacterial (40).

Figure 5: Distributions of the distances between different carbons of the LLOs hydrophobic tail. A) Histograms of the distances
between carbons C1A and C9E (red line) and carbons C1A and C19E (blue line) for every LLO. B) Distribution of distance
values between carbons C1A and C9E (red dots) and carbons C1A and C19E (blue dots) among axis X and Y.

Orientation, structure, and dynamics of the oligosaccharide component in membrane bilayers
Aiming to properly describe the motion of the oligosaccharidic portion of the LLO, we analyzed different aspects of its
structure. The tilt angle of this region, which describes the movement of the oligosaccharide relative to the membrane bilayer,
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is described by a vector connecting distant monosaccharides, as follows: for the bacterial LLO, the monosaccharide (Bac)
nearest to the reducing end and the one in the oxidizing end (NAc-Galactosamine) were selected; for the archaeal LLO, two
measurements were performed (due to the existing branch ramifications in the glycan), one using 1 and 4’ (red line), and the
other one using 1 and 4 (blue line); for the eukaryotic LLO, also two measurements were taken, using 1 and 3’ (red line), and
1 and 3 (blue line). As shown in Figure 6A, the main vector indicates that the preferred position for all glycan chains is in
parallel with the bilayer (̃90 degrees), as also previously observed (12). This observations are further confirmed by the average
positions of the saccharadic residues relative to the Z axis (Figure 6B), showing that the majority of the monosaccharide
residues are close to the membrane. It is noticeable that the archaeal glycan chain appears to be more flexible in terms of this
interaction, demonstrating higher fluctuations on the positions of its residues. Again, this might be a result of the absence of
one phosphate group, decreasing the strength of interactions with the lipid head groups, allowing an extended motion for this
moiety.

Correspondingly, the same behavior is depicted by the residence time of all saccharidic residues at the membrane (Figure
6C). Most residues interact with the membrane during the whole simulations time, with few minor exceptions identified in
both Archaea (residues 4, 5, and 3’) and Eukarya (residues 3, 4, and D3). Possibly, the number of ramifications influenced the
residence time, as an increased number of ramifications caused a higher decrease on this property for some monosaccharide
residues. The final positions, after 1 µs simulation time, of the LLO structures (Figure 8) provide a general model for how
these molecules are embedded in the membrane bilayers and how their conformations could be depicted.

Figure 6: Tilt angles calculated for the vectors describing the motion of the glycan chains of the LLOs. A) Free-energy surfaces
calculated through probability density histograms converted using ∆G = -kb * T * ln(H(x)). The blue line describes the vector
connecting 1 and 4 in Eukarya, 1 and 6 in Bacteria, and 1 and 3 in Archaea. The red line describes the vector connecting
residues 1 and 4’ in Eukarya, and 1 and 3’ in Archaea. B) Positions of each sugar residue relative to the Z-axis are represented
by blue dots (average position in blue, error bars in red); C) Residence time of each sugar residue in the membrane interface,
calculated using a cutoff of 4.5 Å.
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Figure 7: Final conformations adopted by the eukaryotic, the bacterial and the archaeal LLOs, after 1 µs simulations. The
predominant orientation of the glycan chain relative to the membrane is observed, as well as a nonspecific behavior for the
different hydrophobic chains.

Molecular Docking of LLOs in each OST model
By exploring all the generated snapshots of each simulation, we were able to identify cluster of structures that represents the
most abundant models for all LLOs molecules. After identifying these clusters, we submitted the most prevalent structures to
the PatchDock molecular docking server against the corresponding OST counterpart, employing distance restraints to increase
the accuracy of our results. From this methodology, we obtained at least one complex that respected the expected distances
(Figure 9) and was located around the expected donor cavity.

For the bacterial LLO, the molecule mostly displayed a similar orientation as seen in the recent crystal structure (PDB
ID 5OGL) (41) of the full complex, but with closer distances between the peptide acceptor and the LLO donor (3.5 Åvs 4.5
Åin the crystallographic structure). The undecaprenyl portion fitted in the previously identified hydrophobic groove, while the
saccharidic moiety interacted along the cavity formed in the interface between TM domain and PP domain.

The archaeal LLO docking revealed an interesting feature for the WWDXGX motif, which in A. fulgidus AglB (PDB
ID 5GMY) (42) is composed of WWDYGH. His555 plays the role of Tyr468 in the WWDYGY motif of C. jejuni PglB,
performing electrostatic interactions between its imidazole side-chain ring and the sulfate connected to the C2 of the reducing
end monosaccharide of the archaeal LLO. This observations indicate that the WWDXGX motif is directly involved in the
selectivity of the donor substrate of OSTs and the enzyme possibly evolved to better accommodate specific glycan ligands. A
similar residue substitution occurs in the archaeal enzyme, where residue Tyr79 in C. lari becomes His81 in A. fulgidus. The
position occupied by this amino acid, in close proximity to the sulfate group connected to C2 of the first monosaccharide,
suggests that His81 (and Tyr79 in C. lari) acts as an additional interaction that assures correct positioning of the LLO inside
the enzyme cavity. Besides that, another residue was observed to interact with the LLO phosphate groups, namely Trp215,
performing a similar role seen in the enzymes from the other domains of life (Trp208 in eukarya and Tyr196 in Bacteria)
(41, 43), explaining the decrease in the enzyme activity when it was mutated to alanine (11). The remaining carbohydrate
residues of the molecule are in contact with AglB domains interface, where the last two monosaccharide are located near the
N-terminal region of EL5.

The eukaryotic LLO docking was performed in the single catalytic subunit (PDB ID 6FTI) (9), achieving a pose that fitted
adequately into the donor cavity. Due to the larger number of monosaccharide units and the distinct conformations sampled in
our simulations, it was not possible to reproduce the exact same conformation of the small LLO found in the cryo-EM structure
of the mammalian OST complex (9). In spite of that, alignment of the newly formed complex to the full OST complex did
not generate any clashes with the other subunits, further validating the obtained solution in the molecular docking calculation.
Based on our obtained model and on the three reports of the recently released structures of the full OST complex, we verified
that the glycan portion of the LLO molecule must interact with EL5, while inducing the ordering of TMH9, and that EL5 must
be in a flexible state, not defined by a specific secondary structure. We could not observe the predicted entry route, since the
high fluctuations of the hydrophobic tail generated conformations that were not compatible for fitting of its whole structure
within the OST transmembrane domain.
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Figure 8: Docking poses obtained for each studied LLO inside the corresponding OSTs. A) Bacterial LLO complexed with
PglB depicting the following interactions: Bac-O7 and Tyr468-OH, Asn-ND2 and Bac-C1; B) Archaeal LLO complexed with
AglB depicting the following interactions: Glc1-S2 and His555-ND1, Glc1-S3 and Trp215-NE1, Asn-ND2 and Glc1-C1; C)
Eukaryotic LLO complexed with Stt3 subunit depicting the following interactions: NAcGlc1-O7 and Tyr530-OH, Asn-ND2
and NAcGlc-C1. All phosphates interacted with the respective ion, when present in the crystallographic structure.
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CONCLUSION
Understanding the conformations and dynamics from distinct LLOs could support a better comprehension of the complex
formation with OSTs, and, consequently, provide insights to enhance the efficiency of OSTs glycosylation turnover, as well as
allow the engineering of these enzymes. In this report, we characterized three LLOs, one from each domain of life, employing
molecular modelling techniques, such as QM calculations, MD simulations.

By properly parameterizing the isoprenoid unit (one of the building blocks of the LLOs hydrophobic tail), achieving
reasonable agreement with experimental data (less than 10%), we were able to describe the highly flexible behavior of
this portion of the molecule, demonstrating its distribution inside the membranes. Additionally, the glycan chains were also
evaluated in respect of their motions and interactions, demonstrating the clear preference for a parallel position relative to the
membrane bilayer, mostly in close contact the phospholipids head groups, similarly as previous reports (12).

Molecular docking trials have provided us with a complex for each LLO inside the respective OSTs cavities, which
respected cutoff distances expected from previously determined OSTs structures. By correlating recent crystallographic data
from the bacterial OST (PglB) (41) with our results from the archaeal LLO docking model, we were able to elaborate an
explanation for the change in amino acids in the WWDXGX motif. This observations highlights the substrate selectivity role
of this motif, allowing the prediction of interactions between glycans and this region. Furthermore, we described a rationale
for the amino acid substitutions seen in Archaea, and the sulfate group in C2 observed on this LLO. Besides that, all of our
models sampled conformations that could properly fit inside the donor substrate binding site, further validating our findings.
We hope this work contributes for future investigations regarding the glycosylation activity and the distinct carbohydrate
moieties distributed among other species.
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SUPPLEMENTARY MATERIAL

Figure S1: Density profiles for the subdivided parts of the studied LLOs, without glycan chains, hydrophobic tail considering
the membrane normal (Z axis) of the membrane bilayers: membrane head groups (yellow), lipid acyl chains (black), isoprenoid
chain (blue) pyrophosphate linkage (red), and the last carbon atom of isoprenoid chain (green). We enhanced the pyrophosphate
linkage, dolichol chain, and dolichols last carbon distributions scaling them by a factor of ten to facilitate the observation of
data.

Figure S2: Distributions of the distances between different carbons of the LLOs, without glycan chains, hydrophobic tail. A)
Histograms of the distances between carbons C1A and C9E (red line) and carbons C1A and C19E (blue line) for every LLO.
B) Distribution of distance values between carbons C1A and C9E (red dots) and carbons C1A and C19E (blue dots) among
axis X and Y.

An online supplement to this article can be found by visiting BJ Online at http://www.biophysj.org.
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5.3 Capítulo III

5.3.1 Preâmbulo

Nesse capítulo são descritos os primeiros estudos envolvendo a enzima PglK de C.
jejuni. Aqui, o objetivo é a obtenção de uma estrutura completa da PglK. Para isso, foi
realizada uma modelagem comparativa incluindo tanto as cadeias laterais presentes no
cristal de alta resolução, quanto a cadeia principal presente no cristal de baixa resolução.
Em seguida, essa estrutura foi refinada por MDFF, gerando pontos de partida para
futuros estudos que busquem a descrição do mecanismo de translocação envolvendo a
PglK e o LLO já estudado.

Até o presente momento, quatro estruturas completas da flipases são encontradas
em bancos de dados, todas da PglK de C. jejuni. Os estados conformacionais apresenta-
dos são: duas em sua forma aberta voltada para o interior, uma na sua forma voltada
para o exterior e obstruída, e uma estrutura inativa com os domínios NBDs separados.
Dessa forma, restam algumas lacunas em termos estruturais para a compreensão do
mecanismo de flip da PglK. A estrutura necessária para a translocação do LLO esta
incompleta e, até o presente momento, nenhum estado contendo o substrato (LLO) foi
obtido.

5.3.2 Construção do modelo para PglK de C. jejuni

Primeiramente, os estudos envolveram a obtenção de um modelo completo para
flipase de bactérias através da modelagem comparativa. Realizamos a construção da
estrutura completa da PglK em sua forma voltada para o exterior e obstruída, a qual é
requerida para o processo de flip. No cristal dessa conformação (PDB 5C73), devido à
baixa resolução, não está presente a estrutura completa, tendo sido elucidado apenas o
esqueleto principal da proteína. Com isso, para a construção do modelo, foi realizada a
modelagem comparativa através do programa Modeller e as estruturas iniciais escolhidas
para a construção foram as proteínas sob os códigos PDB 5C78 (cadeia lateral) e PDB
5C73 (esqueleto principal). Após o programa gerar 300 modelos, esses foram analisados
estereoquimicamente pelo software PROCHECK e o modelo com a maior quantidade
de resíduos em regiões permitidas foi selecionado.

Para a validação do modelo obtido, foram realizadas análises levando em con-
sideração as estruturas cristalográficas como referência. Como é possível verificar na
Figura 37, na análise de Discrete Optimized Protein Energy (DOPE), o modelo obtido
apresenta valores de energia menores do que o cristal da PglK 5C73. A análise de DOPE
não é uma medida absoluta, no sentido de que ela só pode ser usada para classificar
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Figura 37 – Na esquerda temos a estrutura do cristal (verde) sobreposta ao modelo (azul),
demonstrando similaridade. No gráfico de DOPE escore, na direita, é possível
verificar o resultado do modelo construído em comparação ao cristal.

Figura 38 – Análises de Z-score para os cristais utilizados como referência na construção do
modelo. E na direita, análise do modelo obtido.

modelos calculados a partir do mesmo alinhamento. Como a estrutura obtida para a
PglK foi calculada a partir do alinhamento com o cristal, foi possível a utilização desta
técnica. Os valores de energia mais baixos para a estrutura da PglK indicam um bom
modelo, já que esse escore é utilizado para avaliar a qualidade dos modelos construídos
contra uma estrutura de referência.

Na análise de Z-score apresentada na Figura 38, o valor negativo demonstrado
é o esperado para um bom modelo. Quando realizamos a comparação com os cristais
utilizados como moldes, os valores de Z-score estão bem próximos ao modelo (aproxima-
damente -5), reforçando que a estrutura da PglK construída está correta. Outro dado
importante é o ponto correspondente ao modelo (preto), estar próximo da região azul
clara que corresponde a outras estruturas depositados no banco de dados, que possuem
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Figura 39 – Gráficos de Ramachandran para os cristais e o modelo construído da PglK.

o mesmo tamanho.

Os resultados dos gráficos de Ramachandran (Figura 39), ou análise dos ângulos
diedrais φ e ψ para os aminoácidos da proteína, demonstraram que o modelo apresenta
melhores resultados quando comparado aos cristais utilizados como molde para a
modelagem. É possível verificar que existe um maior número de resíduos em regiões
favoráveis no modelo, quando comparada às estruturas cristalográficas. Os resíduos
em regiões desfavoráveis também apresentam um melhor resultado no modelo obtido,
apresentando menos resíduos nessas regiões. Com esses resultados somados ao Z-score
e ao DOPE-score, é possível inferir que o modelo obtido apresenta uma resolução
melhor do que os cristais disponíveis na literatura [41,94]. Com o modelo construído
e validado, realizamos o refinamento do mesmo por MDFF para obter o esqueleto
principal da proteína na conformação mais próxima ao PDB 5C73, necessária para que
ocorra translocação do LLO.

5.3.3 Refinamento da estrutura da PglK por MDFF

Para o refinamento através da MDFF, foram realizadas simulações no programa
NAMD. O modelo obtido e validado através da modelagem comparativa foi submetido
a essa DM tendo como alvo o mapa de densidade eletrônica do PDB 5C73. Como é
demonstrado na Figura 40, onde temos o RMSD do esqueleto principal da PglK durante
o MDFF, a conformação adotada se aproxima do PDB 5C73, enquanto se afasta da
estrutura inicial do modelo. Esse dado reforça que a MDFF, mesmo sendo uma dinâmica
de poucos passos, consegue realizar o encaixe do esqueleto principal do modelo no mapa
de densidade eletrônica do cristal. Isso fica claro quando visualizamos as estruturas
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Figura 40 – Análises de RMSD realizadas para a simulação de MDFF. Em preto foi utilizado
o modelo construído como referências e em vermelho o cristal PBD 5C73.

Figura 41 – Comparação da estrutura da PglK refinada por MDFF (azul) com o cristal
(verde). Esta representada também a sobreposição da estrutura do modelo,
antes do refinamento, com o cristal.

sobrepostas (Figura 41), sendo possível verificar que após o MDFF o modelo atingiu
uma conformação muito próxima do cristal. O RMSD é extremamente baixo, entre a
estrutura pós MDFF e o cristal, confirmando a proximidade conformacional entre elas.

Analisando os elementos de estrutura secundária (Figura 42) para uma das
cadeias da Pglk, verificou-se que os principais elementos são mantidos no modelo pós
MDFF. Esse dado reforça ainda mais o refinamento do modelo e a proximidade confor-
macional obtida com o cristal, demonstrando que as principais estruturas secundárias
da PglK, necessárias para que o transporte do LLO ocorra, foram mantidas. Assim,
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Figura 42 – Comparação entre os elementos de estrutura secundária do modelo construído
(azul), com o cristal PDB 5C73 (verde).

após obtido o modelo completo da PglK, através do refinamento por MDFF, foi possível
obter a conformação na sua forma voltada para o exterior e obstruída, com os elementos
de estrutura secundária mantidos. Essa estrutura então foi utilizada como ponto de
partida para os estudos através de DM, que são discutidos no próximo capítulo.
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5.4 Capítulo IV

5.4.1 Preâmbulo

Nesse Capítulo são descritas as primeiras simulações por DM envolvendo a PglK
inserida em uma membrana biológica de POPE na presença de solvente explícito, com
seus cofatores e seu substrato. Esse estudo conformacional é algo inédito na literatura,
já que até julho de 2018 não foram publicados estudos de DM envolvendo essa proteína.

Este capítulo aborda, primeiramente, aspectos estruturais gerais, observando a
influência dos cofatores ou de suas ausências na estrutura global da PglK. Concomitan-
temente, foi estudado o comportamento da EH durante as simulações, possibilitando
a avaliação de sua ausência nos sistemas estudados. Posteriormente, uma detalhada
análise das argininas expostas durante as simulações e disponíveis para a complexação
com o LLO foi realizada, permitindo a descoberta de qual resíduo é o responsável pelo
início do processo de flip. Por fim, a complexação do LLO foi realizada, obtendo-se a
estrutura completa da PglK incluindo tanto o substrato quanto o cofator, inserida em
membrana e na presença de solvente explícito. Em seguida, esse complexo foi avaliado
por DM, gerando pontos de partida para futuros estudos que busquem a descrição do
mecanismo de flip catalisado por essa enzima.

5.4.2 Dinâmica global da estrutura da PglK e de seus domínios

Inicialmente, verificamos a variação estrutural ocorrida durante a simulação em
relação à estrutura inicial, de entrada (Figura 43). Foi possível verificar que a quantidade
de variação estrutural geral da enzima apresentou diferenças entre os sistemas simulados.
A complexação com os cofatores e a deleção da EH aumentaram a variação estrutural
geral da proteína, ocorrendo mudanças conformacionais em ambas as cadeias. O sistema
com a deleção da EH, apresentou a maior variação estrutural, demonstrando o papel
dessa hélice como importante unidade estrutural para a estabilidade dessa proteína.
Esse dado está de acordo com estudos de prévios [41], que demonstraram a importância
da EH para a atividade e a estrutura da PglK. Em relação à presença de cofatores,
fica claro que são capazes de modular a conformação da PglK, já que os sistemas
apresentaram uma maior variação quando comparados ao sistema da PglK livre. A
análise de componentes principais (Figura 44), reforça esse dado, já que é possível
verificar que os principais movimentos coletivos dos sistemas complexados aos cofatores
foram diferentes. Foram estudados sistemas complexados ao ADP pós-simulação com
ATP e complexados ao ATP pós-simulação com ADP, com o intuito de verificar as
mudanças conformacionais provocadas pela troca dos cofatores e tentando simular os
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Figura 43 – Análises de RMSD realizadas para as simulações de DM dos sistemas da PglK
estudados. As análises estão divididas por cadeia e por unidades estruturais da
proteína.

efeitos da hidrólise do ATP. Infelizmente, a análise de componentes principais demonstra
que os principais movimentos coletivos nesses sistemas permaneceram na mesma região,
não apresentando as mudanças conformacionais esperadas pela troca do ATP/ADP ou
ADP/ATP. O tempo de simulação, mesmo sendo longo, talvez não tenha sido suficiente
para que essa transição conformacional fosse observada.
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Figura 44 – Análises de componentes principais realizadas para as simulações de DM dos
sistemas da PglK estudados. As análises estão divididas por cadeia.

Analisando separadamente os domínios da proteína (Figura 43), percebe-se que
o domínio TMD apresentou um aumento na variação estrutural quando comparado
ao domínio NBD. É possível inferir que o domínio TMD apresentou uma contribuição
maior para a variação total da estrutura, visto que os padrões de variação apresentados
para os diferentes sistemas na estrutura completa se concentraram no domínio TMD,
enquanto que no domínio NBD os valores de variação estrutural ficaram próximos entre
os sistemas. Mesmo apresentando variação estrutural durante as simulações, no domínio
NBD não foi possível verificar a influência dos cofatores ou da deleção da EH. Com isso,
realizamos análises específicas para verificar o comportamento dos elementos estruturais
em função do tempo e descobrir qual região do domínio TMD é responsável por essa
variação estrutural.

As análises realizadas para a busca de de quais regiões da Pglk são responsáveis
pelas variações estruturais, foram os heatmaps que apresentam RMSF em função do
tempo (Figuras 45 e 46). Como é possível verificar em ambas as figuras, o domínio
NBD apresentou determinadas regiões com variação estrutural em todos os sistemas.
Esse resultado era esperado, já que nas análises de RMSD o domínio NBD apresentou
variações estruturais com valores próximos entre os sistemas estudados. Na análise de
quais estruturas do domínio TMD apresentaram maior variação, foi possível inferir que
na maioria dos sistemas estudados a região da EH (resíduos S46-P67) apresentou valores
altos e, assim, diferenças conformacionais. Nas estruturas coloridas pelo valor de RMSF,
fica clara essa variação, sendo possível verificar que esse comportamento aconteceu
predominantemente na cadeia B da PglK. A estrutura sem a EH apresentou maiores
variações estruturais em ambos os domínios e a região onde a EH foi substituída por uma
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Figura 45 – Análises de RMSF em função do tempo (heatmaps) realizadas para as simulações
de DM dos sistemas estudados. A faixa de cores varia de azul-branco-rosa,
mudando de baixa variação estrutural para alta variação estrutural. As análises
estão divididas por cadeia e as unidades estruturais da proteína estão destacadas.
É representada a estrutura tridimensional da proteína com a coloração e a
espessura construída com base nos valores de RMSF obtidos durante a simulação.

alça, responsável por conectar duas hélices transmembranas, apresentou grande variação
conformacional. Como visto anteriormente nas análises de RMSD, a EH aparenta ser
importante para a estabilidade da enzima, visto que sua deleção provocou variações
estruturais em ambos os domínios.
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Figura 46 – Análises de RMSF em função do tempo (heatmaps) realizadas para as simulações
de DM dos sistemas estudados. A faixa de cores varia de azul-branco-rosa,
mudando de baixa variação estrutural para alta variação estrutural. As análises
estão divididas por cadeia e as unidades estruturais da proteína estão destacadas.
É representada a estrutura tridimensional da proteína com a coloração e a
espessura construída com base nos valores de RMSF obtidos durante a simulação.
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Figura 47 – Distribuição da distância entre os domínios NBDs dos sistemas estudos, durante
as simulações de DM.

Devido à variação conformacional apresentada nas análises de RMSF em função
do tempo, foi realizada uma medida da distância entre os centros de massa de cada
domínio NBD. Como apresentado na Introdução, ambos os domínios NBD precisam
estar próximos para formar os sítio de ligação ao nucleotídeo [80], sendo que a separação
dos domínios inativa o transportador ABC. Tal análise permitiu analisar se algum
sistema estudado apresentava um aumento na distância e, assim, inativação. Como é
demonstrado na Figura 47, os NBDs, em todos os sistemas simulados, ficaram muito
próximos durante a simulação, apresentando uma variação muito baixa entre os sistemas.
Com isso, nenhum dos sistemas estudados apresentou essa forma de inativação durante
as simulações de DM, pois os domínios NBDs permaneceram complexados e estáveis.

Assim, com as análises de RMSF realizadas, foi possível identificar as unidades
estruturais responsáveis pela variação observada nas análises de RMSD para o domínio
TMD, e com isso realizar análises específicas nessa região buscando a compreensão do
comportamento da EH. As análises de distância entre os domínios NBDs possibilitaram
a confirmação de que os sistemas estudados não foram inativados durante as simulações
de DM.

5.4.3 Dinâmica da EH e análises de redes dinâmicas

Com a descoberta da EH constituindo uma das principais unidades estruturais
responsáveis pela variação estrutural apresentada no domínio TMD, foram realizadas
análises de porcentagem de manutenção dessa hélice durante a simulação (Figura 48).
Como é possível verificar, na cadeia B a EH é perdida durante a simulação, em todos
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Figura 48 – Porcentagem de manutenção de hélice calculado para a EH durante as simulações
de DM. São apresentadas as estruturas tridimensionais da EH (vermelho) ao
início e final da DM.

os sistemas estudados. Na cadeia A esse comportamento não é observado, sendo que
em todos os sistemas (exceto na replicata PglK + ATP) a EH é mantida durante
praticamente toda a DM. Esse dado foi surpreendente, já que é conhecido a importância
da EH para a atividade da PglK [41,94]. Diante disso, tentamos entender o porquê da
perda da hélice na cadeia B através de análises de transmissão conformacional entre as
unidades estruturais da proteína.

Para realizar as análises de transmissão conformacional, foi escolhido o método
de redes dinâmicas, que nos permite verificar interações entre resíduos através da
utilização da teoria de redes. Com isso, construímos as redes dinâmicas para os principais
sistemas estudados (Figura 49), identificando as principais comunidades e os nós críticos
na estrutura da PglK. Como visto na metodologia, as comunidades correspondem
a conjuntos de resíduos que se movimentam uns com os outros. Os nós críticos são
responsáveis pela transmissão de informação entre as comunidades, ou seja, a transmissão
conformacional passa por esses nós críticos calculados para as redes na PglK. Isolando
apenas os nós críticos (vermelho nas figuras) e as comunidades onde estão inseridas as
EH (Figura 50), foi possível identificar transmissão conformacional em regiões críticas
na proteína. As hélices de acoplamento, como demonstrado na Introdução, são um
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Figura 49 – Processo de construção das redes dinâmicas para as simulações de DM. Está
representada a estrutura tridimensional da PglK, com as hélices de acoplamento
(verde) e EH (azul) destacadas. As comunidades formadas estão destacadas
por cores diferentes, enquanto os nós críticos estão apresentados em vermelho,
enquanto as comunidades das EH são representadas em azul e lilás (à direita)

ponto chave na transmissão conformacional de transportadores ABC [60, 80], sendo
responsáveis pela transmissão de informação entre os domínios NBD e TMD. Com
isso, na análise de redes dinâmicas foi possível identificar nós críticos que realizam
a transmissão conformacional entre os domínios da proteína, através das hélices de
acoplamento, destacadas em verde na Figura 50.

Para análise dos nós críticos, em relação à EH foi possível verificar que na cadeia
B, onde ocorre a transmissão conformacional entre os domínios através das hélices de
acoplamento, há perda da EH (Figura 50). Existe também uma maior comunicação entre
o domínio TMD e essa cadeia, indicando que a informação trocada entre os domínios
NBD e TMD provavelmente seja transferida pelo domínio TMD até a EH, causando a
desestruturação da mesma. Essa perda ocasiona a formação de uma comunidade maior,
ou seja, uma maior comunicação dos resíduos dessa hélice com outros do domínio TMD.
Analisando os principais sistema estudados (Figura 51), o resultado se repete e temos
também a transmissão conformacional na cadeia B, que possivelmente resulta na perda
da EH. A sobreposição das estruturas obtidas durante a DM (Figura 51), demonstra a
flexibilidade da hélice perdida e assim explica o porquê da comunidade ser maior nessa
estrutura. Provavelmente, com a maior flexibilidade ocorre um maior movimento em
conjunto desses resíduos com os resíduos presentes na TMD.



Capítulo 5. Resultados 137

Figura 50 – Rede dinâmica do sistema PglK + ADP, demonstrando a comunicação entre
os domínios NBD e TMD, através das hélices de acoplamento (verde). As
comunidades referentes às EHs da cadeia B (roxo) e da cadeia A (rosa) estão
destacadas.

Por fim, esses dados reforçam a importância da EH, demonstrando que existe
comunicação entre o domínio NBD e a EH, através das hélices de acoplamento e o
domínio TMD. É provável, portanto, que a hipótese de ancoramento da parte lipídica
do LLO no mecanismo de translocação da PglK, seja incorreta. Contudo, a flexibilidade
da EH parece ser uma característica da PglK e é provável que exerça uma papel
fundamental no flip.

5.4.4 Exposição da argininas funcionais e complexação com o substrato

O mecanismo proposto para a translocação do LLO, catalisado pela PglK,
envolve a complexação do substrato através da interação eletrostática entre o difosfato
do LLO e as argininas funcionais [41]. Para que isso aconteça, é necessário que algum
dos resíduos de argininas funcionais estejam disponíveis para a interação com o LLO.
Dessa forma, como não foi elucidada qual arginina seria responsável pelo início do
processo e, assim, pela complexação com o LLO, foi realizado um estudo de exposição
das mesmas nos sistemas estudados, buscando descobrir qual arginina seria necessária
para essa interação. Para isso, foram realizadas análises de área de superfície acessível
ao solvente (SASA) e número de moléculas de água coordenadas (CN) para as cadeias
laterais dessas argininas, durante as simulações de DM.
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Figura 51 – Redes dinâmicas dos principais sistemas estudados, demonstrando a comunicação
entre os domínios NBD e TMD, através das hélices de acoplamento (verde) e os
nós críticos (vermelho). As comunidades referentes às EHs da cadeia B (roxo) e
da cadeia A (rosa) estão destacadas. É apresentada também a sobreposição das
estruturas obtidas durante a DM, para cada sistema. A EH está destacada na
escala de cores azul-branco-vermelho.

Análises de SASA e CN demonstraram que, apesar da variação entre os sistemas
estudados, o resíduo de arginina 309 apresentou uma maior exposição ao solvente e maior
número de moléculas de água coordenadas (Figura 52). Esse dado apresenta esse resíduo
como possível responsável pelo início do processo de flip, realizando a interação inicial
com o LLO. O alto desvio padrão verificado em ambas as análises demonstra que durante
as simulações o resíduo R309 ficou exposto na maior parte do tempo, mas também
retornou para o interior da proteína, sendo possível verificar essa transição durante as
simulações de DM. Em alguns momentos durante a simulação esse resíduo apresentou
em torno de quinze moléculas de águas coordenadas, reforçando sua disponibilidade ao
solvente e, assim, ao substrato. Como foi demonstrado anteriormente [41], a deleção
desse resíduo em estudos de mutagênese, diminui o flip do LLO, mas não impede o
mecanismo. O resultado aqui apresentado está de acordo com esse dado, já que os
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Figura 52 – Análises de área acessível ao solvente (acima) e número de águas coordenadas
nas argininas funcionais de ambas as cadeias da PglK (abaixo).

resíduos R260 e R302 apresentaram exposição ao solvente, mesmo que em menor grau
quando comparados ao R309, permitindo também a complexação do LLO. Assim, os
resultados apresentados na Figura 52, explicam o porquê da deleção do R309 diminuir
o flip, mas não interromper o mecanismo: existem outros dois resíduos disponíveis para
a complexação com o substrato e para iniciar o processo de flip.

Como demonstrado anteriormente e apresentado na Figura 53, a R309 foi o
resíduo com maior exposição e disponibilidade para interação com o substrato. Com
isso, foram realizados cálculos de atracamento molecular entre a estrutura da PglK
obtida da DM, com a R309 disponível, e a conformação do LLO obtida nos estudos
de DM no capítulo II. A simulação do LLO inserido em membrana foi realizada por 1
microssegundo e indicou uma interação constante da glicana com a membrana, similar
ao que foi verificado no trabalho de Kern e colaboradores [194]. Dessa forma, a glicana
permaneceu em paralelo à membrana durante praticamente toda a simulação. Pelo
uso de métodos de clustering, algumas conformações foram extraídas da DM para
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Figura 53 – Exposição do resíduo R309 durante as simulações de DM. A estrutura tridi-
mensional da PglK está representada em verde e o resíduo destacado em azul
(início) e rosa (fim).

formação do complexo com a PglK. A estrutura da PglK escolhida para o atracamento
foi retirada da simulação desta com o ADP, e o substrato foi complexado à cadeia B. A
estrutura do LLO que apresentou menor valor de energia e com orientação mais próxima
à R309, durantes os cálculos de atracamento molecular, foi escolhida (Figura 54). Assim,
foi possível a obtenção da estrutura completa da PglK, incluindo tanto o substrato
quanto o cofator ADP, inserida em membrana e na presença de solvente explícito. Esse
complexo permitiu estudos posteriores de DM e cálculos de metadinâmica, discutidos
nos próximos itens.

5.4.5 Dinâmica da estrutura da PglK na presença do substrato

Com o modelo completo da PglK, foi realizada um simulação de 1 µs com o
LLO complexado. Assim como demonstrado anteriormente para os diferentes sistemas
estudados, primeiramente foram realizadas análises para verificar a variação da estrutura
da PglK na presença do substrato (Figura 55). Analisando primeiramente o RMSD
de ambas as cadeias da proteína, é possível inferir que a PglK apresentou variação
estrutural quando comparada à enzima livre. Assim, a presença do LLO foi capaz de
modular a conformação da enzima. Contudo, os valores de RMSD para a estrutura
complexada ao LLO ficaram próximos aos da estrutura complexada aos cofatores,
indicando que não houve uma variação grande quando comparada a esses sistemas. A
análise de componentes principais reforça o dado de modulação do LLO na estrutura
da enzima. A cadeia A apresentou seus dois vetores principais de movimento na mesma
região do sistema complexado ao ATP. Entretanto, ao analisarmos a cadeia B, onde
está complexado o LLO, foi possível verificar que o mesmo realizou uma modulação na
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Figura 54 – Resultado do atracamento molecular do LLO na estrutura da PglK. A PglK
está representada em roxo e o substrato em verde. Está destacada a interação
entre a R309 (vermelho) e o difosfato do LLO.

estrutura da enzima. Os principais movimentos coletivos desse sistema foram inéditos e
não se repetem em nenhum outro sistema estudado. Evidencia-se que a presença do
substrato na cadeia B modulou a estrutura dessa cadeia, gerando novos movimentos
coletivos.

Foram realizadas análises para a busca de quais regiões da PglK complexada
ao LLO foram responsáveis pelas variações estruturais vistas nas análises de RMSD
(Figura 55). As análises de heatmaps (Figura 56) de ambas as cadeias demonstraram
um padrão semelhante aos outros sistemas estudados. O domínio NBD com determi-
nadas regiões apresentando variações estruturais e o TMD, novamente, apresentando
a região da EH com maiores diferenças conformacionais durante as simulações. Esses
dados demonstram que a presença do LLO durante a DM não influenciou as unidades
estruturais responsáveis pela variação estrutural da Pglk. A EH continuou apresentando
variação conformacional durante a simulação, mesmo na presença do LLO. Com isso,
foi realizada a análise de porcentagem de manutenção dessa hélice durante a simulação
(Figura 57). Como é possível observar, a EH continua como alça durante a DM, mesmo
comportamento demonstrado pelos outros sistemas estudados. A avaliação da distância
entre os NBDs de ambas as cadeias também foi realizada, para verificar se ocorreu
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Figura 55 – Análises de RMSD (acima) e componentes principais (abaixo) realizadas para
as simulação de DM do sistemas da PglK complexada ao substrato. Os sistemas
estudados anteriormente são apresentados para comparação. As análises estão
dividas por cadeia.

a separação e, assim, inativação na presença do LLO. Como é visto na Figura 57, os
domínios NBDs continuaram próximos durante a DM, não apresentando essa forma de
inativação.

Novamente foram realizados estudos de transmissão conformacional na simulação
de DM através do método de redes dinâmicas (Figura 58). Após identificarmos as princi-
pais comunidades e os nós críticos no sistema complexado ao LLO, foi possível observar
as transmissões conformacionais nas unidades estruturais da PglK. A comunicação entre
os domínios NBD e TMD continuou ocorrendo, mesmo que menor, quando comparada
aos sistemas estudados anteriormente. A presença do LLO na cadeia B da proteína
ocasionou um leve aumento de nós críticos no domínio TMD entre as cadeias. Possivel-
mente, a modulação da proteína pela presença do LLO resulta em alguns mudanças
conformacionais e, portanto, novas transmissões conformacionais entre as unidades
estruturais. Esse dado está de acordo, como o resultado das análises de componentes
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Figura 56 – Análises de RMSF em função do tempo (heatmaps) realizadas para a simulação
de DM da PglK complexada ao substrato. A faixa de cores varia de azul-
branco-rosa, mudando de baixa variação estrutural para alta variação estrutural.
As análises estão divididas por cadeia e as unidades estruturais da proteína
estão destacadas. É apresentada a estrutura tridimensional da proteína com
a coloração e a espessura construída com base nos valores de RMSF obtidos
durante a simulação.

Cadeia B NBD

Figura 57 – Porcentagem de manutenção da hélice calculada para a EH e distribuição da
distância entre os domínios NBDs durante a simulação do complexo PglK +
LLO.
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Figura 58 – Redes dinâmicas do sistema da PglK complexado ao substrato, demonstrando a
comunicação entre os domínios NBD e TMD, através das hélices de acoplamento
(verde) e os nós críticos (vermelho). As comunidades referentes às EHs da cadeia
B (roxo) e da cadeia A (rosa) estão representadas. O LLO está representado na
cor verde-claro. O sistema PglK + ADP estudado anteriormente é apresentado
para comparações.

principais que demonstraram um movimento coletivo, dos principais vetores, diferente
para a cadeia B da Pglk complexada ao LLO. Em relação à EH, esta continua como
alça durante a simulação e a mesma comunidade formada por essa unidade estrutural
nos outros sistemas estudados é também visualizada.

Por fim, foram realizadas análises levando em consideração o mecanismo de
translocação. Como foi visto anteriormente, o início do processo provavelmente acontece
com o difosfato do LLO interagindo com a R309. No mecanismo proposto [41], após
acontecer a interação com a arginina funcional responsável pelo início do processo, a
cauda lipídica do LLO fica ancorada na EH. Assim, foram realizadas análises de distância
entre a R309 e o difosfato e entre a última subunidade isoprenóide da cauda lipídica do
LLO e a EH (Figura 59. Fica claro que a cauda lipídica não interage com a EH, como o
esperado. Essa unidade estrutural do LLO apresenta alta flexibilidade e o ancoramento
se torna difícil, também, devido à porção lipídica estar em uma orientação muito distante
da EH. Quando analisamos a interação eletrostática do difosfato com carga negativa e
a arginina 309 com carga positiva, eles permanecem estáveis e interagindo durante toda
simulação. Esse dados reforçam: A) a R309 como responsável pelo início do processo de
flip; B) uma diferente função para a EH na translocação do LLO, como já discutido
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Distância entre o Fosfato - LLO  e a Arg309
Distância entre a última subunidade isoprenóide - LLO 
e a Hélice Externa

Figura 59 – Distância entre a última subunidade da porção lipídica do LLO e a EH (verme-
lho). Distância entre o difosfato do LLO e a R309 (preto).

anteriormente. As descobertas realizadas através dos estudos de DM da PglK e do LLO
permitiram a realização de cálculos de metadinâmica, que serão discutidos no capítulo
final.
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5.5 Capítulo V

5.5.1 Preâmbulo

Esse capítulo é uma continuação dos estudos iniciados no capítulo III da tese,
relativos à PglK. Nessa etapa, foi utilizada uma abordagem de amostragem ampliada,
através da técnica de metadinâmica, que permitiu a elucidação parcial do processo
de translocação catalisado pela PglK. Os estudos iniciados no capítulo II do LLO e
os estudos do capítulo IV, sobre a dinâmica da PglK, permitiram que essa etapa do
trabalho fosse realizada. A descoberta da arginina funcional 309 sendo a responsável
pelo início do flip, no capítulo anterior, foi essencial e foi utilizada como ponto de
partida para os estudos neste capítulo.

Após a elucidação da sequência de interação entre o LLO e as argininas funcionais,
foram realizadas análises específicas nesse sistema para verificar o comportamento
da enzima durante processo. Foram realizadas análises da dinâmica da proteína, do
comportamento das unidades estruturais e, por fim, uma análise para verificar a abertura
da cavidade durante o processo.

5.5.2 Proposta para o mecanismo de flip

A caracterização conformacional do LLO, realizada no capítulo II, e a caracteri-
zação conformacional da PglK, com a descoberta da arginina funcional responsável pelo
início do processo e a perda da EH, permitiram a realização desta etapa do trabalho. A
estrutura da PglK complexada ao LLO, obtida no capítulo anterior, foi utilizada como
ponto de partida para os estudos nesse capítulo. Com isso, para a elucidação de uma
parte do processo de flip, foi utilizado uma técnica de amostragem ampliada, chamada
metadinâmica. Conforme descrito nos Procedimento Metodológicos, essa técnica se
baseia na inclusão de uma variável coletiva (CV), que deve previamente ser identificada
como capaz de descrever o processo de interesse. Para o presente estudo, foram utilizados
as distâncias entre o difosfato do LLO e as argininas funcionais como CVs. É interessante
ressaltar que foram realizados cálculos por etapas, como descrito nos Procedimentos
Metodológicos, e o resultado final de cada etapa foi utilizado como ponto de partida
para o próximo passo. Isso fica claro quando analisamos a Figura 60, onde todas as
tentativas de cada etapa estão demonstradas nas diferentes cores. Primeiramente foi
realizada a metadinâmica da estrutura obtida através dos cálculos de atracamento.
Posteriormente, como não sabíamos qual seria o próximo resíduo responsável pela
interação com o difosfato, foram realizadas metadinâmicas contra todas as argininas
funcionais disponíveis. Analisando a barreira de energia necessária para alcançar a
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Figura 60 – Acima, o gráfico com os resultados de todas as etapas dos cálculos de metadinâ-
mica realizados, utilizando como CV a distância entre o difosfato do LLO e as
argininas funcionais. Em preto temos o caminho principal de interação entre o
difosfato do LLO e as argininas. Nas cores azul, verde e vermelho foram os testes
realizados com as outras argininas disponíveis. As distâncias de cada mínimo
estão demonstradas nos gráficos. Abaixo, temos a estrutura tridimensional do
caminho principal do gráfico, onde é possível verificar a entrada do LLO na
proteína enquanto ocorre a interação com as argininas.

distância desejada, foi selecionada a arginina 260, que possivelmente é a próxima na
interação com o LLO. Essa estratégia foi utilizada em todas as etapas até que uma
sequência de interação fosse obtida. Na curva em preto, temos o caminho principal de
interação do difosfato do LLO com as argininas funcionais, obtido ao concluir os cálculos
de metadinâmica. Por fim, como sabíamos da flexibilidade da EH e de sua importância
para o mecanismo, para as últimas duas etapas foram utilizadas a arginina 53 presente
na EH e a própria EH para a variação da distância contra o difosfato. É possível verificar
que nesta etapa a glicana entrou completamente na proteína, interagindo com a EH.
É importante ressaltar que o mínimo global de toda reação foi nesta última etapa,
reforçando o caminho principal escolhido e a EH como importante unidade estrutural
para a translocação do LLO.

Nas Figuras 60 e 61 é demonstrado que, conforme o difosfato vai interagindo com
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Figura 61 – Cálculo da angulação da glicana do LLO, em relação ao eixo Z, durante todo o
caminho principal. É possível verificar a mudança de orientação do substrato
durante o processo.

os resíduos de arginina e com a EH, a glicana do LLO vai mudando a sua angulação,
enquanto entra na proteína. Na Figura 61 é possível verificar que no fim do processo
a angulação da glicana está completamente diferenciada. No início ela apresenta um
ângulo próximo de 90◦ em relação ao eixo Z, enquanto no final do processo esse ângulo
muda para aproximadamente 30◦. Essa transição do ângulo da glicana em relação ao
eixo Z demonstra que, com os cálculos de metadinâmica realizados e com a sequência
de interação proposta, foi possível verificar também uma parte do processo de flip do
LLO. Para a translocação do substrato é necessária a mudança de orientação da glicana
do citoplasma para o periplasma. Assim, para que ocorra essa translocação é necessária
uma mudança de angulação da glicana, como demonstrado na Figura 61.

Análises foram realizadas buscando as variações estruturais da Pglk durante
o processo elucidado. Primeiramente, as análises de componentes principais (Figura
62), demonstrou que os principais movimentos coletivos da enzima durante o processo,
na cadeia B, apresentaram diferenças significativas. Como seria esperado, durante o
processo de translocação os movimentos dos principais vetores foram diferentes, visto que
a proteína modifica sua conformação durante o flip. Nas análises realizadas fica claro que,
apesar dos principais movimentos coletivos se sobreporem aos movimentos do sistema
da PglK complexada ao LLO estudado por DM, eles atingem outras regiões durante
processo. As análises de RMSF em função do tempo (Figura 63) demonstraram, além da
variação estrutural da EH já apresemtada anteriormente, que as hélices transmembranas
envolvidas no mecanismo apresentaram maior variação estrutural. A EH da cadeia
A, que também foi utilizada no processo, igualmente apresentou alta variação em sua
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Metadinâmica

Figura 62 – Análises de componentes principais realizadas para a trajetória da sequência de
interação proposta, obtida dos cálculos de metadinâmica. Os sistemas estudados
anteriormente são apresentados para comparação. As análises estão divididas
por cadeia.
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Figura 63 – Análises de RMSF em função do tempo (heatmaps) realizadas para a trajetória
da sequência de interação proposta, obtida dos cálculos de metadinâmica. A
faixa de cores varia de azul-branco-rosa, mudando de baixa variação estrutu-
ral para alta variação estrutural. As análises estão divididas por cadeia e as
unidades estruturais da proteína estão destacadas. É representada a estrutura
tridimensional da proteína com a coloração e a espessura construída com base
nos valores de RMSF obtidos durante a simulação.

estrutura. Por fim, foi possível verificar que mesmo o cálculo sendo realizado no domínio
TMD da cadeia B, o domínimo NBD também apresentou alta variação estrutural durante
os cálculos de metadinâmica, demonstrando que durante a reação ocorre comunicação
entre os domínios.

Novamente, foram realizadas análises de redes dinâmicas para verificar a trans-
missão conformacional entre as diferentes unidades estruturais da PglK durante o
processo (Figura 64). A comunicação entre os domínios ainda existe, mesmo que em
menor grau quando comparada ao sistema estudado por DM. A entrada da glicana
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Figura 64 – Redes dinâmicas para a trajetória da sequência de interação proposta, obtida
dos cálculos de metadinâmica. É demonstrada a comunicação entre os domínios
NBD e TMD, através das hélices de acoplamento (verde) e os nós críticos
(vermelho). As comunidades referentes às EHs da cadeia B (roxo) e da cadeia
A (rosa) estão representadas. O LLO está representado na cor verde-claro. O
sistema PglK + ADP + LLO estudado anteriormente por DM é colocado para
comparações.

do LLO na proteína modifica a comunidade formada pela EH, quando comparada aos
sistema estudados por DM. As hélices TMD que apresentaram maior variação estrutural
durante o processo e permitiram a entrada do LLO, formaram uma comunidade com
a EH. Ou seja, os movimentos correlacionados dos resíduos desse comunidade foram
importantes para a entrada do LLO. A presença da EH nessa comunidade demonstra
sua importância para a entrada do substrato e reforça sua importância no mecanismo
de flip.

Por fim, foi avaliada a cavidade formada durante a entrada do LLO no mecanismo
de translocação proposto. Na Figura 65 fica claro o aumento da cavidade durante os
cálculos de metadinâmica, reforçando a entrada do LLO na proteína. Conforme a reação
ocorre, aumenta o volume da cavidade e por fim, com a entrada de toda a glicana, a
cavidade atinge seu maior tamanho. Durante o aumento da cavidade na estrutura da
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Figura 65 – Acima, medida da cavidade formada pela entrada do substrato durante o
processo. Abaixo, as estruturas tridimensionais da PglK, obtidas durante os
cálculos de metadinâmica, com a cavidade representada em vermelho.

proteína é possível verificar que, com a entrada do LLO e o afastamento das hélices
transmembranas, a cavidade aumenta consideravelmente quando comparada à cavidade
inicial. Esse dado reforça a modulação do LLO na estrutura da enzima, através da
formação da cavidade.

Como o último passo do mecanismo de flip é a saída do LLO da enzima para
a região periplasmática, tentamos retirar o mesmo da enzima através da abordagem
demonstrada neste capítulo. Infelizmente, depois de diversas tentativas, não obtivemos
sucesso. Uma das hipóteses do LLO não conseguir sair da enzima em nossos cálculos
está no fato dessa última parte do processo de translocação, conforme descrito na
Introdução, necessitar da hidrólise do ATP. Com a energia da reação de hidrólise
ocorreria a transmissão conformacional do domínio NBD para o TMD e o movimento
das hélices no TMD expulsariam o LLO para o periplasma.
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6 Discussão geral

“Sugar, ah honey, honey
You are my candy girl

And you’ve got me wanting you”
The Archies

O Grupo de Bioinformática Estrutural tem se dedicado desde seus primórdios à
área de glicobiologia. O foco inicial do grupo envolveu pequenas estruturas sacarídicas,
como di- e oligossacarídeos, buscando acessar a conformação dessas biomoléculas [169,
257–259]. Com o avanço do poder computacional, problemas mais complexos, como
glicoproteínas inteiras, começaram a ser abordados [166,251,260,261]. Desse movimento
em direção a problemas maiores e de magnitude mais ampla, surgiu a necessidade de
buscar um melhor entendimento das bases moleculares relativas à construção dessas
estruturas glicoproteicas. Em 2011, com a obtenção da primeira estrutura cristalográfica
completa de uma OST, foi possível iniciar os primeiros estudos de caracterização da
dinâmica dessa enzima. Em meados de 2012, começamos a analisar a família de enzimas
da via de N-glicosilação, empregando DM para avaliação da conformação e da dinâmica
da PglB, passando posteriormente para a dinâmica dos LLOs em membranas e, por
fim, com a obtenção da primeira estrutura cristalográfica completa da flipase em 2015,
para o estudo do processo de translocação catalisado pela PglK (Figura 66).

O estudo, realizado conjuntamente com o Dr. Conrado Pedebos, envolvendo a
caracterização da dinâmica estrutural da PglB foi o primeiro estudo desse tipo com
resolução atomística [55]. Partindo da estrutura cristalográfica, propusemos um primeiro
modelo para a região N-terminal da EL5 já que, devido à grande flexibilidade dessa
região, ela não pôde ser obtida no estudo cristalográfico original. Através de simulações
por DM, verificamos que a EL5 assume conformações diferentes durante a simulação,
confirmando a flexibilidade para essa estrutura. Buscamos avaliar também a PglB em
estados não descritos no experimento cristalográfico, como a PglB não complexada e
na presença do glicopeptídeo produto da reação. Contudo, o principal enfoque desse
trabalho foi estudar a coordenação do metal divalente do sítio ativo, bem como o
comportamento das interações de resíduos conservados e relevantes para o processo
da catálise. O mecanismo de ação proposto para a PglB foi inicialmente postulado
juntamente à sua estrutura cristalográfica [50]. Posteriormente, foi refinado por um
segundo trabalho [47], onde a hipótese da carboxamida torcida ganhou maior suporte.
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Figura 66 – Biomoléculas da via de N-glicosilação em bactérias, estudadas no presente
trabalho. As proteínas estão demonstradas em cartoon e o LLO em esferas.

No nosso trabalho, caracterizamos a coordenação do íon metálico por MM e QM,
extraindo janelas da simulação onde a Asn aceptora possuía diferentes conformações,
bem como os resíduos que coordenam o íon catalítico. Dessa forma, verificamos que
em uma das conformações do sítio ocorria uma mudança na configuração do nitrogênio
da amida, a partir da influência causada pelas ligações de hidrogênio dos resíduos
catalíticos, reforçando a proposta mecanística da literatura. Ainda, havia sido sugerido
que 3 ou 4 moléculas de água participariam da coordenação metálica [50]. Com os
nossos cálculos demonstramos que, na ausência da undecaprenila pirofosfatada, apenas
uma molécula de água assume essa função, enquanto os outros resíduos (Asp56, Asp154
e Glu319) variam entre coordenações mono- e bidentadas.

O segundo trabalho envolvendo biomoléculas da via de N-glicosilação foi o estudo
da dinâmica dos LLOs nos três domínios da vida. Após realizada a parametrização
correta da subunidade isoprenóide, foram construídas as estruturas os LLOs de Eukarya,
Bacteria e Archaea. As simulações de DM permitiram uma compreensão maior do
comportamento dessas biomoléculas da via de N-glicosilação. A orientação e estrutura
da porção lipídica de cada LLO, inserido em sua respectiva membrana biológica, foi
demonstrada. Foi possível observar a influência da glicana na dinâmica de cada LLO e
a orientação da parte sacarídica nas membranas. Como demonstrado anteriormente, as
cadeias sacarídicas dos diferentes LLOs apresentaram clara preferência por uma posição
paralela em relação à bicamada lipídica, principalmente em contato com a parte polar
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Figura 67 – Conformação adotada pelo LLO de bactérias durante os estudos de DM. Os
resultados dos estudos de atracamento molecular dessa conformação são apre-
sentados para a flipase (roxo) e para a OST (verde).

dos fosfolipídeos, orientação similar ao demonstrado em estudos anteriores [194]. Por
fim, estudos de atracamento molecular forneceram um complexo para cada LLO dentro
das respectivas cavidades de suas OSTs, que respeitaram as distâncias esperadas para
estruturas de OSTs previamente determinadas. Correlacionando dados cristalográficos
recentes da OST bacteriana (PglB) com nossos resultados do modelo de ancoragem
do LLO de arqueas, fomos capazes de elaborar uma explicação para a mudança nos
aminoácidos no motivo WWDXGX. Estas observações destacam o papel na seletividade
do substrato deste motivo, permitindo a previsão de interações entre glicanas e esta
região. Além disso, todos os nossos modelos apresentaram conformações que poderiam
caber adequadamente dentro do local de ligação do substrato doador, validando ainda
mais nossos resultados. O LLO de bactérias, além de complexado à sua respectiva OST,
no presente estudo foi complexado com a flipase PglK, demonstrando que a conformação
adotada para esse substrato é adequada para ambas as enzimas da via de N-glicosilação
em bactérias (Figura 67).

A outra classe de moléculas eda via de N-glicosilação estudada foi a da flipase
PglK. Esse trabalho sofreu com alguns obstáculos. No início do doutorado, não havia
estrutura elucidada desta proteína. Com isso, realizamos a construção de um modelo a
partir da sequência depositada no GenBank. Após pouco mais de um ano trabalhando
com esse modelo, em meados de 2015, a estrutura cristalográfica da flipase PglK foi
obtida. Entramos em contato com os autores do trabalho, solicitando os cristais para
trabalharmos de imediato com essa proteína. Com as estruturas cristalográficas da
PglK obtidas, foi possível iniciar o trabalho e novamente necessitamos a realização da
construção de um modelo, visto que o PDB apresentava baixa resolução e ausência de
cadeias laterais dos aminoácidos disponíveis. A construção desse modelo não foi trivial
e foram necessárias, como descrito anteriormente, diversas estratégias para obtenção
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da estrutura correta da proteína. Outro ponto que apresentou desafios foi o fato da
PglK ser uma molécula consideravelmente grande para estudos computacionais (1128
aminoácidos) sendo, ainda, uma proteína transmembrana. Esses fatores levaram à
construção de um sistema possuindo uma quantidade próxima aos 260.000 átomos,
exigindo um alto poder computacional. Por ser um sistema complexo e de grande
magnitude, foi necessário realizar simulações mais longas para cada sistema. Com isso,
devido à abertura do edital para projetos do Supercomputador SDumont, conseguimos
acesso ao supercomputador para a realização do trabalho. É importante ressaltar que,
sem a utilização do SDumont, o trabalho não seria viável. Realizando um teste de
apenas um sistema em um computador de 16 núcleos, utilizando o GPU da placa gráfica,
levaríamos um pouco mais de um ano. Através da elucidação da estrutura da proteína e
estudos in vitro, foi elaborada uma proposta para o mecanismo de translocação do LLO,
catalisado pela PglK [41]. Por consequência, desse trabalho, somado ao mecanismo
proposto, diversos questionamentos surgiram, tais como: Qual o comportamento da
PglK quando na presença de todos seus cofatores e substratos? Qual o papel da EH
para o mecanismo de flip? Qual arginina funcional é a responsável por interagir com
o LLO e iniciar o processo? Qual a sequência de interação do LLO com as argininas
funcionais durante o processo? Seria possível a elucidação do flip ou de parte dele,
através de ferramentas in silico? Delinearam-se assim as diversas vertentes que foram
analisadas nesse trabalho.

Com a construção e o refinamento do modelo, através de MDFF, foi possível a
obtenção de uma estrutura com alta similaridade com o cristal PDB 5C73 e geometria
correta. A partir dessa estrutura iniciarem-se os primeiros estudos de DM da PglK
inserida em membrana e complexada aos seus cofatores. Primeiramente, os estudos
de DM apresentaram a modulação da enzima pelos seus cofatores, ambos os sistemas
apresentaram variações estruturais e movimentos coletivos diferentes quando comparados
ao sistema da PglK nativa. A presença de ADP modulou a enzima de uma forma diferente
quando comparado ao ATP, demonstrando que ambos exerceram uma papel específico
na conformação da enzima. Como já esperado [41, 94], a presença da EH é essencial
para a manutenção da estrutura da PglK, e a deleção dessa unidade provocou variações
na estrutura, indicando maiores modificações conformacionais. Avaliando a variação
conformacional de cada unidade estrutural em função do tempo, foi possível verificar que
a EH apresentou uma alta variação conformacional. Esse dado foi inesperado, visto que
uma hélice importante para a função e a estrutura da enzima deveriam, teoricamente,
se manter estável. Por conseguinte, foram realizados estudos na EH demonstrando a
perda estrutural da mesma, em uma das cadeias da proteína, em todos os sistemas
estudados. Esse comportamento foi estudado através da transmissão conformacional
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Figura 68 – Resultados da predição de estrutura secundária realizada para a EH. São apre-
sentados os resultados para os servidores Psipred (esquerda) e Jpred (direita).

entre as unidades estruturais da proteína, apresentando uma relação com transmissão
de informação entre os domínios NBD e TMD. Uma predição de estrutura secundária
dessa região foi realizada (Figura 68), demonstrando que, apesar de ser predita como
uma hélice, a confiabilidade nessa predição é baixa, em ambos os servidores empregados.
Isso reforça o dado obtido nos estudos de DM, visto que a EH não parece ser estável.
A perda da EH, juntamente com os dados de alta variação estrutural e a predição de
estrutura secundária, nos levaram a propor que a EH é importante para a estrutura
e para o processo de translocação, contudo tem um papel diferente daquele proposto
como sendo o de ancorar a cauda lipídica do LLO.

Através de diferentes análises e uma inspeção visual para a exposição das
argininas funcionais, conseguimos propor qual resíduo é o responsável por interagir com
o difosfato do LLO e assim iniciar o processo de flip. A R309 apresentou maior exposição
durante as DM, sendo o resíduo responsável pelo início do mecanismo proposto. A
exposição de outros resíduos, mesmo que em menor grau, nos levou à comparação com
dados prévios de mutagênese [41]. Por consequência, conseguimos realizar uma correlação
com esses dados: a deleção do R309, diminui o flip mas não interrompe o processo. Com
nosso estudo, verificamos que existem outras argininas funcionais disponíveis além da
R309, que podem também iniciar o processo. Esse resultado demonstra o porquê da
deleção diminuir, mas não interromper, o processo de translocação. Os outros resíduos
disponíveis, apesar de estarem expostos, comparados à R309, tem menor exposição.
Diante disso, provavelmente o flip continua ocorrendo, contudo com mais dificuldade,
explicando a diminuição da translocação do LLO.

Com a descoberta do resíduo responsável pelo início da interação com o LLO
e, assim, pelo início do flip, realizamos a complexação da estrutura do LLO com a
conformação adotada durante os estudos de DM na estrutura da PglK como a R309
disponível. Pela primeira vez foi possível obter a estrutura completa da PglK, com seu
cofator (ADP) e seu substrato (LLO), inserida em membrana. Através dos estudos de
DM desse complexo, observamos a modulação da PglK pelo substrato. A cadeia B, onde
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está presente o LLO, apresentou movimentos coletivos diferentes dos sistemas estudados
anteriormente, indicando uma modulação do substrato na enzima. Posteriormente, as
análises levando em consideração o mecanismo proposto demonstraram que a cauda
lipídica do LLO não permanece interagindo com a EH, como havia sido proposto [41]. A
porção lipídica apresenta alta flexibilidade e não interage com a EH. Como comentado
anteriormente, esse dado reforça a hipótese de que a EH tem um papel diferente daquele
proposto para o transporte do subtrato. Todavia, quando analisamos a interação entre
o resíduo 309 e o difosfato durante a DM, observamos a estabilidade dessa interação.
O LLO permaneceu interagindo durante toda a DM, reforçando nosso dado da R309
como mediadora do início do processo.

A caracterização conformacional e estrutural do LLO e da PglK, no presente
estudo, permitiu que a próxima etapa do trabalho fosse realizada. Com a descoberta
do resíduo que inicia o processo e com a complexação do substrato (na conformação
adotada nos estudos prévios de DM) na PglK, realizamos cálculos de metadinâmica que
nos permitiram verificar a sequência de interação do LLO com as argininas funcionais.
É importante ressaltar que essa metodologia é um cálculo de mecânica molecular, não
envolvendo elétrons. Desse modo, as barreiras de energia apresentadas são indicativos que
permitiram a elaboração da proposta de interação. É provável que se o mecanismo fosse
elucidado através de cálculos de quântica molecular, envolvendo elétrons e a hidrólise
do ATP, as barreiras seriam menores. Devido ao número de átomos, isso se torna
inviável e a metodologia escolhida se tornou a melhor abordagem para a elucidação do
processo. Através desses resultados, foi proposta uma sequência de interação (Figura 69),
e novamente através dos dados de mutagêneses [41], estabelecemos algumas correlações.
O resíduo que sofre deleção e afeta o processo com maior intensidade é a R302. Sem essa
arginina, o processo ocorre, mas em menor escala quando comparado à deleção de outras
argininas. Analisando os resultados, fica claro que as barreiras energéticas dos outros dois
resíduos disponíveis são maiores, resultando em um maior gasto energético, dificultando
o flip e explicando o porquê do mecanismo diminuir com maior intensidade na deleção
desse resíduo. A sequência aqui proposta é um indicativo de que processo ocorra nessa
ordem. Segundo os cálculos de metadinâmica, essa ordem para a interação do LLO, com
as argininas, é mais favorável energeticamente, facilitando o flip. Provavelmente, devem
ocorrer variações nessa ordem que poderiam alterar o processo. O dado apresentado
continua demonstrando a importância da EH, pois no último passo do processo ocorre
a interação do difosfato do LLO com a EH. Sem essa interação, a glicana do LLO não
entra por completo na proteína para que ocorra o flip. Provavelmente a EH auxilia
também na saída do LLO, devido à sua alta flexibilidade apresentada durante o estudo.
O mínimo global de toda a reação sendo encontrado nesta última etapa confere robustez
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(EH)

Figura 69 – Sequência de interação do LLO com as argininas funcionais. Essa sequência
foi proposta através dos cálculos de metadinâmica realizados. As argininas
funcionais estão destacadas em vermelho.

ao nosso dado e também ajuda no entendimento da função da EH no processo.

Na elucidação da proposta de interação do LLO com as argininas funcionais, foi
possível verificar a entrada do LLO na proteína e a mudança de orientação do mesmo,
sendo assim, uma parte do processo de flip pôde ser observada. Como demonstrado
anteriormente, a mudança de angulação do substrato durante a reação, assim como
o aumento da cavidade da enzima, são indicativos de que o processo está ocorrendo.
Provavelmente, para que o flip aconteça, é necessária a mudança de angulação do LLO.
Como visto no presente trabalho, ocorreu uma mudança severa na angulação da glicana
do substrato, reforçando nossa hipótese. O aumento da cavidade, como demonstrado
aqui, é esperado para o processo, visto que o LLO é uma molécula volumosa e com
sua entrada na enzima, há aumento da cavidade onde está inserida. Como discutido na
seção de resultados, não foi possível verificar todo o processo, uma vez que para que
ocorra a expulsão do substrato e o término do flip, seria necessária a hidrólise do ATP.

Por conseguinte, com os achados no presente trabalho sobre a dinâmica e a
estrutura da PglK, bem como a elucidação da sequência de interação do LLO com
as argininas, foi possível propor um novo mecanismo de translocação, baseado no já
existente [41,94] (Figura 70). No mecanismo apresentado, o processo ocorre da seguinte
forma:
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1. Primeiramente, ocorre a interação entre o pirofosfato do LLO e a arginina funcional
309, não acontecendo o ancoramento da cauda lipídica do LLO na EH, conforme
demonstrado pelas simulações de DM;

2. Após, ocorre a troca do cofator ADP pelo ATP;

3. Através da sequência de interação elucidada no presente estudo, com destaque
para a EH, que apresenta uma função essencial nesta etapa, a glicana do LLO
muda drasticamente sua orientação e entra na proteína;

4. Por fim, a hidrólise do ATP ocorre, liberando dois pirofosfatos inorgânicos. Através
da energia obtida da hidrólise, ocorre a transmissão conformacional do domínio
NBD para o TMD, provocando um movimento nas hélices transmembranas e
expulsando o LLO para o periplasma.

Os resultados do presente estudo, sobretudo a compreensão do processo de trans-
locação do LLO, podem fornecer novas perspectivas sobre a maquinaria de glicosilação
em bactérias, oferecendo suporte para o planejamento de novos experimentos e de
possíveis aplicações tecnológicas. As novas informações sobre os mecanismos da PglB e
da PglK podem auxiliar no desenvolvimento de glicoproteínas portando monossacarí-
deos específicos, úteis para a produção de vacinas e de outras biomoléculas com uso
terapêutico.
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Figura 70 – Mecanismo proposto para a translocação do LLO, catalisado pela PglK. A PglK
está representada em cartoon com suas cadeias em cores branca (cadeia A) e
laranja (Cadeia B). A arginina responsável por iniciar o processo e interagir
primeiramente com o LLO está representada em roxo. As outras argininas
funcionais estão destacadas em azul. A EH está destacada em vermelho e o LLO
em verde. Os principais achados do estudo foram utilizados para montagem
dessa proposta de flip e estão presentes na figura: a conformação adotada pelo
LLO como ponto de partida para o atracamento, perda e flexibilidade da EH,
a R309 iniciando o processo, a sequência de interação proposta e, por fim, a
interação com a EH, permitindo a entrada da glicana na proteína. Todas as
estruturas utilizadas para ilustrar o mecanismo foram obtidas dos cálculos de
metadinâmica e o programa VMD 1.9.3 [203] foi utilizado para a produção das
imagens.
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7 Conclusões

A presente tese tratou dos objetivos traçados e permitiu:

I. Descrição da dinâmica do sítio catalítico da PglB de C. lari:

i. Descrever a coordenação catalítica no sítio ativo por dois métodos distin-
tos (MM e QM), demonstrando como o comportamento dos resíduos pode
influenciar no mecanismo;

ii. Demonstrar que a presença dos substratos proteico e glicoproteico influenciam
na movimentação das unidades estruturais e na dinâmica conformacional da
EL5, estrutura essencial no processo catalítico.

II. Dinâmica dos glicolipídios (LLO), inseridos em membranas, nos três domínios da
vida:

i. Parametrizar adequadamente a unidade isoprenóide (um dos blocos para a
construção da cauda hidrofóbica dos LLOs), alcançando razoável concordân-
cia com dados experimentais;

ii. Descrever o comportamento altamente flexível da porção hidrofóbica da
molécula, demonstrando sua distribuição dentro das membranas;

iii. Avaliar as glicanas em relação a seus movimentos e interações, demonstrando
a clara preferência por uma posição paralela em relação à bicamada lipídica,
principalmente em contato com os grupos polares dos fosfolipídeos;

iv. Fornecer complexos, através dos estudos de atracamento molecular, para
cada LLO dentro das respectivas cavidades de suas OSTs, respeitando as
distâncias previamente determinadas; Além disso, todos os nossos modelos
de LLOs amostraram conformações que poderiam caber adequadamente
dentro do local de ligação do substrato doador, nas suas respectivas OSTs,
validando ainda mais nossos achados.

III. Construção do modelo da flipase PglK de C. jejuni:

i. Obter o modelo da PglK, com base nas estruturas cristalográficas disponíveis;

ii. Refinar o modelo por "Molecular Dynamics Flexible Fitting", comprovando
que o esqueleto principal da proteína, após o refinamento, apresentou alta
similaridade com o cristal;
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iii. Validar o modelo obtido e comprovar que os principais elementos de estrutura
secundária, presentes no cristal, foram mantidos.

IV. Descrição da dinâmica da flipase Pglk de C. jejuni inserida em membrana:

i. Caracterizar a alteração estrutural causada pela complexação dos cofatores e
pela deleção da EH; Verificar quais unidades estruturais são responsáveis pela
variação estrutural nesses sistemas; Caracterizar o comportamento da EH
durante a DM, verificando alta variação estrutural, com perda da estrutura
de hélice;

ii. Descobrir qual resíduo de arginina é o responsável por interagir com o LLO
e iniciar o processo de flip.

iii. Caracterizar a alteração estrutural causada pela complexação com o substrato;
Demonstrar a não interação da cauda lipídica do LLO com a EH, durante a
DM, reforçando que não ocorre o ancoramento como previamente proposto
[41].

V. "Flip Happens": Elucidação do mecanismo de flip na via N-glicosilação em bactérias

i. Propor a sequência de interação entre o difosfato do LLO e as argininas
funcionais; Verificar a entrada do LLO na proteína, permitindo a elucidação
de uma parte do processo;

ii. Propor um mecanismo de flip, com os dados obtidos durante os estudos de
amostragem ampliada;

iii. Avaliar a dinâmica da enzima e do LLO durante o processo, demonstrando a
mudança de orientação do substrato e o aumento da cavidade na PglK.
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8 Perspectivas

O desenvolvimento dos trabalhos contidos nessa tese trouxe novas informações
para o campo da glicobiologia, mais especificamente da N-glicosilação de proteínas
como uma ferramenta multipropósito. Dentre as linhas pesquisadas, surge a seguinte
perspectiva:

1. Realizar investigações que contemplem o processo de saída do substrato da PglK,
empregando cálculos de QM/MM para descrever o mecanismo de hidrólise do
ATP na PglK e o pulling seguido de umbrella sampling. A compreensão das
interações que regem esse processo possibilitaria a introdução de novos substratos
e uma manipulação mais fina do mecanismo de translocação, permitindo predizer
resultados esperados da manipulação gênica da via de glicosilação em bancada.
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ANEXO A – Chalconas e Flavonóides

Durante o Doutorado tive a oportunidade de realizar um trabalho em colaboração
com a Msc. Elisa Beatriz de Oliveira John (Grupo de Bioinformática Estrutural),
desenvolvendo parâmetros para chalconas e flavonóides no campo de força GROMOS.
Esse trabalho está atualmente em fase final de preparação para submissão à revista
Journal of Chemical Theory and Computation.
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Abstract

Chalcones and flavonoids constitute a large family of plant secondary metabolites

that has been explored as a potential source of novel pharmaceutical products. While

the simulation of these compounds by molecular dynamics (MD) can be a valuable

strategy to assess their conformational properties and so further develop their role in

drug discovery, there are no set of force field parameters specifically designed and ex-

perimentally validated for their conformational description on condensed phase. So the

current work developed a new parameter set for MD simulations of these compounds

main scaffolds under GROMOS force field. We employed a protocol adjusting the

atomic charges and torsional parameters to the respective quantum mechanical derived

1



dipole moment and dihedrals rotational profiles, respectively. Experimental proper-

ties of organic liquids were used as comparison to the calculated values to validate the

parameters. Additionally, metadynamics simulations were performed to evaluate the

conformational space of complex chalcones and flavonoids, while NOE contacts dur-

ing simulations were measured and compared to experimental data. Accordingly, the

employed protocol allowed us to obtain force field parameters that reproduce well the

target data and may be expected to contribute in more accurate computational studies

on the biological/therapeutical role of such molecules.

2
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ANEXO B – TMI-Antitrombina

Uma importante colaboração da qual participei no período do Doutorado foi
com o Prof. Dr. Horacio Pérez-Sánchez (Bioinformatics and High Performance Com-
puting Research Group, Universidad Católica de Murcia, Murcia, Spain) estudando
por simulações de DM os efeitos da modulação do composto, chamado de TMI, na
estrutura da antitrombina. Esse trabalho está atualmente publicado na revista Journal
of Biomolecular Structure and Dynamics.



Antithrombin conformational modulation by D-myo-inositol 3,4,5,6-tetrakisphosphate (TMI), a
novel scaffold for the development of antithrombotic agents
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Antithrombin (AT) is a serpin that inhibits mainly thrombin and fXa after being activated by binding to glycosaminogly-
cans as heparin and heparan sulfate. Upon binding, the native AT conformation, relatively inactive as a protease inhibi-
tor, is converted to an activated form. Recently, a new compound, named TMI, was discovered in our group with
nanomolar affinity to antithrombin, and shown to be able to induce a partial activation of antithrombin. As TMI repre-
sents an original scaffold for structural optimizations aiming the development of new antithrombotic drugs, the present
work demonstrated, through a series of molecular dynamics simulations, that TMI is able to modulate AT reactive center
loop flexibility similarly to what is observed to heparin, as well as exposing AT P1 residue, Arg393. These results repre-
sent the first atomic level indication of AT conformational activation by TMI, and may offer a predictive basis for future
studies aiming TMI structural optimization.

Keywords: antithrombin; TMI; molecular dynamics; molecular modeling; bioinformatics

1. Introduction

Antithrombin (AT) is a glycoprotein that belongs to the
serine protease inhibitors (serpins) family, being involved
in the inactivation of thrombin, factor IXa and factor Xa
(Rau, Beaulieu, Huntington, & Church, 2007). Serpins
are a superfamily of proteins, whose membership is
based on the presence of a single common core domain
consisting of three β-sheets and 8–9 α-helices (Gettins,
2002; Sinha, Sharma, & Kumar, 2017), as well as a loop
able to interact with the protease active site cleft
(Huntington, 2011; Figure 1(C) and (D)). On AT, this
reactive center loop (RCL) is long (typically 20–24
residues) and flexible (Huntington, 2011; Verli &
Guimarães, 2005), which comprises in AT structure the
sequence between residues Asn376 and Arg393, that is,
P17 and P1, respectively (Schechter & Berger, 1967).

AT mechanism of action includes the formation of
highly stable complexes with proteases through a trap-
ping mechanism (Gettins, 2002; Huntington, Read, &
Carrell, 2000; Olson, Richard, Izaguirre, Schedin-Weiss,
& Gettins, 2010), in which a covalent stable
acyl-intermediate is generated and, after a series of
conformational changes, the enzymes are inactivated.
Therapeutically, this process is modulated by
glycosaminoglycans such as heparin and low molecular
weight heparins (Rau et al., 2007), serving as bridges
between AT and thrombin. This bridging effect promotes

a heparin-acceleration of thrombin (Verhamme, Bock, &
Jackson, 2004) and fIXa and fXa inhibition by AT
(Olson et al., 2004), even though the majority of the rate
enhancement in these cases is provided by allosteric
activation of the serpin. It is proposed that a minimum
pentasaccharide sequence is necessary to trigger the
above-mentioned conformational changes in AT (Olson
et al., 1992), and the development of synthetic analogs
from heparin has been accomplished based on such
requirement (Bauer, 2003). In addition to that, AT circu-
lates in blood as two major isoforms, α and β, which dif-
fer in their amount of glycosylation and affinity for
heparin (Figure 1(A)) (Peterson & Blackburn, 1985;
Turko, Fan, & Gettins, 1993). The predominant glyco-
form, α-AT, represents 90% of the inhibitor levels in
plasma and is fully glycosylated (at Asn96, Asn135,
Asn155, and Asn192) (Figure 1(B)), while β-AT is less
abundant and partially glycosylated (Brennan, George, &
Jordan, 1987; Peterson & Blackburn, 1985), but presents
the higher affinity for heparin (Frebelius, Isaksson, &
Swedenborg, 1996; Witmer & Hatton, 1991).

Recently, Navarro-Fernandez and co-workers discov-
ered a new compound through in silico screening called
D-Myo-inositol 3,4,5,6-tetrakisphosphate (TMI). The
work described a screening analysis on the AT heparin
binding site through 13 million compounds from the
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ZINC database (Irwin & Shoichet, 2005), selecting four
compounds with a score close to that calculated for hep-
arin, from which D-Myo-inositol 3,4,5,6-tetrakisphos-
phate (TMI) was predicted to have the best binding
energy of the molecules, as well as a binding mode in
the region of the heparin pentasaccharide sequence
(Navarro-Fernández et al., 2012). To evaluate the interac-
tions observed in silico, were performed isothermal titra-
tion calorimetry (ITC) experiments with the four selected
compounds, and only TMI showed interact and activate
AT, pointing to a possible allosteric effect of the mole-
cule. As TMI and heparin were predicted to share inter-
actions with AT, the influence of TMI binding on the
interaction of AT with heparin was evaluated by
fluorescence analysis, indicating a 2.3-fold increase in
AT affinity by heparin in the presence of TMI (Navarro-
Fernández et al., 2012). These data suggested that TMI
induces a partially activated conformation, which may
generate a conformational changes to facilitate the first
step of the heparin binding to AT (Navarro-Fernández
et al., 2012).

TMI, as a low molecular weight, non-sacaridic com-
pound, offers a entirely novel scaffold for future studies
aiming the design of new antithrombotic agents through
activation of AT, in which heparin electrostatic interac-
tions with AT are mimicked by phosphate groups.
Accordingly, in the present work we performed an

atomic level characterization of AT modulation by TMI,
in comparison with an heparin pentasaccharide, in both
native and activated conformational states of the target
serpin. Through a series of molecular dynamics simula-
tions (MD) and in the presence of TMI, RCL behavior
was observed to be conformationally similar to what is
promoted by heparin. In this process, TMI also exposes
AT P1 residue (Arg393), supporting its role as a partial
activator of the target receptor. The functional conse-
quences of such interaction were investigated and the
conformational changes were discussed, offering the
basis for future predictive studies of TMI derivatives.

2. Experimental section

2.1. Nomenclature and software

The recommendations and symbols of nomenclature as pro-
posed by IUPAC (McNaught, 1996) were used. The relative
orientation of a pair of contiguous carbohydrate residues
was described by two or three torsional angles at the glyco-
sidic linkage. For the (1 → 2), (1 → 3), (1 → 4), or
(1 → 6) linkages, respectively, the ϕ and ψ nomenclature
are defined as shown in Equations (2) and (3):

X ¼ 2; 3; 4; 6 (1)

/ð1 ! X Þ ¼ O5$ C1$ OX $ CX (2)

(A)

(B) (C) (D)

Figure 1. (A) Schematics of the biantennary, complex-type oligosaccharide used to construct AT glycosylated isoforms. (B) α-AT is
showed, in which the protein is presented in ribbon and AT glycan chains are presented as sticks. The native (C) and activated (D)
AT conformational states are indicated as ribbon diagrams, with β-sheet A (blue) facing and RCL in top, with hinge region shown in
orange and helix D in red, while heparin pentasaccharide is presented as spheres.
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wð1 ! X Þ ¼ C1$ OX $ CX $ CðX $ 1Þ (3)

For a (2 → 6) linkage, the ϕ and ψ are defined as shown
in Equations (4) and (5):

/ ¼ O6$ C2$ O6$ C6 (4)

w ¼ C2$ O6$ C6$ C5 (5)

Finally, for (1 → 6) and (2 → 6) linkages, the ω is
defined as shown below:

x ¼ O6$ C6$ C5$ C4 (6)

All saccharide topologies were generated with the
PRODRG server (Schüttelkopf & van Aalten, 2004), the
manipulation of structures was performed with MOL-
DEN (Schaftenaar & Noordik, 2000), VMD (Humphrey,
Dalke, & Schulten, 1996), and PyMOL (Schrödinger,
2015) and all the MD calculations and analyses were
performed using the GROMACS simulation suite, ver-
sion 4.5.1 (Van Der Spoel et al., 2005) and GROMOS96
43a1 force field (Christen et al., 2005).

2.2. Carbohydrate topology construction

Initially, the monosaccharide fragments were built using
MOLDEN (Schaftenaar & Noordik, 2000), and the crude
topologies of saccharide residues were generated by the
PRODRG server (Schüttelkopf & van Aalten, 2004).
Based on such information, these structures were
described in GROMOS96 43a1 force field parameters,
being further modified to include some refinements.
These include (1) improper dihedrals, employed to pre-
serve the conformational state of the hexopyranose rings
in 4C1,

2SO, or 2C5 forms; (2) proper dihedrals, as
described in GROMOS96 43a1 force field for glucose,
in order to support stable simulations (Pol-Fachin,
Fernandes, & Verli, 2009); and (3) Löwdin HF/6–31G**
derived atomic charges, obtained from previous works
(Becker, Guimarães, & Verli, 2005; Pol-Fachin et al.,
2009; Verli & Guimarães, 2004).

2.3. TMI topology construction

The TMI molecule was built using MOLDEN (Schafte-
naar & Noordik, 2000), and the topology was generated
by the PRODRG server (Schüttelkopf & van Aalten,
2004). Based on such information, this structure was
described in GROMOS96 43a1 force field parameters,
being further modified to include two refinements: (1)
improper dihedrals, employed to preserve the conforma-
tional state of the cyclohexane; and (2) atomic charges,
obtained from GROMOS96 43a1 force field for
phosphate groups and ciclohexane.

2.4. AT glycoforms

The native AT form was retrieved from PDB ID 2ANT
(Skinner et al., 1997), comprising the complete protein
structure with a single gap between residues 29 and 43.
The activated AT structure was retrieved from PDB ID
1E03 (McCoy, Pei, Skinner, Abrahams, & Carrell,
2003), showing a gap between amino acid residues 28
and 37, five missing residues in its N-terminal (from
residues 1–5) and the last lysine (residue 432) in its
C-terminal. In both structures, such gaps were filled by
means of homology modeling using the Swiss-PDB
Viewer program (Guex & Peitsch, 1997) in a previou
work (Pol-Fachin, Franco Becker, Almeida Guimarães,
& Verli, 2011). In order to generate the initial models for
α AT, the N-glycosylation sites (N096, N155, N192,
N135) in both native and activated structures were con-
nected to the AT proposed oligosaccharide moiety
(biantennary glycan structure, with two terminal sialic
acids) (Franzén, Svensson, & Larm, 1980), using the
Glycosciences modeling tools (Bohne-Lang & von der
Lieth, 2005). Such models had their glycosidic linkage
geometries adjusted to the main conformational states for
each linkage, based on their relative abundance in the
isolated disaccharides in water, as previously described
(Fernandes, Sachett, Pol-Fachin, & Verli, 2010) and cal-
culated (Pol-Fachin et al., 2011). Regarding the heparin-
bound AT structure was retrieved from PDB ID 1E03
(McCoy et al., 2003). The heparin-specific pentasaccha-
ride fragment, a heparin structure containing 5 carbohy-
drate residues was also built based on the most prevalent
geometries obtained from solution MD simulations of
heparin-composing disaccharides, as previously described
(Pol-Fachin et al., 2011). Subsequently, TMI was com-
plexed to AT following the orientation from virtual
screening on the ZINC database (Irwin & Shoichet,
2005), from a previous work (Navarro-Fernández et al.,
2012). Docking calculations were performed with the all-
atom FlexScreen receptor−ligand docking program,
(Merlitz, Burghardt, & Wenzel, 2003; Merlitz & Wenzel,
2002) which employs a force-field-based scoring func-
tion similar to that of AutoDock (Morris et al., 1998).

2.5. MD simulations

Six α-AT structures were generated: three in the native
state and three in the activated form, in each case consid-
ering unbounded, heparin-complexed, and TMI com-
plexed AT. The structures were solvated in dodecahedron
boxes using periodic boundary conditions and SPC water
model (Berendsen, Grigera, & Straatsma, 1987). The dis-
tance utilized between protein and the box edge was
1.0 nm preventing the protein interaction with its virtual
image. This distance associated to dodecahedron box
allowed the elimination of surplus water molecules,
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which was optimal for computing-cost reduction. Coun-
ter ions (Na+) were added in a randomly to neutralize
the system and replacing water molecules, obeying
.6 nm minimum distance between ions. LINCS algorithm
(Hess, Bekker, Berendsen, & Fraaije, 1997) was chosen
to constrain all covalent bonds allowing for an integra-
tion step of 2 fs (Andrew, 2001). As for the electrostatic
interactions, calculations were performed by the particle
mesh Ewald (PME) method (Darden, York, & Pedersen,
1993). The Parrinello – Rahman barostat (Nosé & Klein,
1983; Parrinello & Rahman, 1981) was employed, with
a 2.0 ps coupling constant under a isotropic pressure
coupling, while the V-rescale (NVT step) (Bussi,
Donadio, & Parrinello, 2007) and Nosé – Hoover (NPT
equilibration and production MD) (Hoover, 1985; Nosé,
1984) thermostats were used, with a coupling constant of
τ = .5. Constant temperature of 310 K and constant pres-
sure of 1 atm were also applied. The Steepest Descent
algorithm was used in initial energy minimization, fol-
lowed by two simulations with position restraints: .1 ns
NVT and .9 ns NPT simulations. Subsequently, 200 ns of
unrestrained NPT MD simulations were performed for
each of the six systems, generating the production run
from which data were collected. Each of the six AT sys-
tems were simulated in three independent runs, with dif-
ferent starting velocities, to filter low probability
conformational events (Nemec & Hoffmann, 2017;
Perez, Tomas, & Rubio-Martinez, 2016). For analysis,
coordination number is the total number of neighbors of
a central atom on a P1 residue side-chain, extracted from
optimal binding distance calculated by radial distribution
function. For MM-PBSA calculations, an open source
tool called g_mmpbsa (Baker, Sept, Joseph, Holst, &
McCammon, 2001; Kumari, Kumar, Lynn, & Lynn,
2014) was used to estimate the binding free energy. This
tool contains all the required subroutines from the
GROMACS and the APBS packages to calculate the
enthalpic components of the MM-PBSA interaction.

3. Results

3.1. Simulation systems

In order to evaluate the effects of TMI binding on AT
structure and dynamics, using AT-heparin as a positive
control and uncomplexed AT as a negative control, six
systems were simulated: (1) noncomplexed native α-AT;
(2) noncomplexed activated α-AT; (3) heparin complexed
native α-AT; (4) heparin complexed activated α-AT; (5)
TMI complexed native α-AT; and (6) TMI complexed
activated α-AT. Each system was simulated in three inde-
pendent runs to filter low probability conformational
events (Nemec & Hoffmann, 2017; Perez et al., 2016),
and the obtained data is presented as an average of these
three simulations.

3.2. AT overall structure and dynamics

All simulations were stable during the performed time
scale, with an average RMSD for the entire protein of
about .4 nm for both native and activated AT (Figure 2).
The major differences between the native and activated
forms of the protein, observed in both MD-derived struc-
tures, are different Helix D extensions:

Up to Arg129 in the native state, and mostly from
Gln118 to Asn135 in the activated conformation,
together with the occurrence of Helix P in the former
conformational state (Figure 2(A) and (B)). These data
are in agreement with a previous work (Pol-Fachin et al.,
2011; Verli & Guimarães, 2005), that showed the same
profile of Helix D extension.

In order to assess the relative mobility of AT regions,
the root mean square fluctuation (RMSF) differences
between native and activated forms was evaluated
(Figure 3). The most flexible regions in the polypeptide
chain include the RCL, which is more flexible in the
complexed form of AT than in the free protein, as a con-
sequence of the conformational modifications expected
to be induced in AT by both compounds. This alteration
is one of the determinants (Dementiev et al., 2013;
Izaguirre et al., 2014) for the profound potentiating effect
of AT inhibitory activity promoted by heparin and related
compounds.

3.3. TMI binding to AT

Considering the stability of the simulated systems, as
well as the indication of allosteric modulation, each com-
plex was detailed considering the energetic contribution
of AT amino acid residues previously indicated to partici-
pate in TMI complexation (Navarro-Fernández et al.,
2012), both for to the native and activated AT conforma-
tions (Table 1). Accordingly, the total energetic contribu-
tion for the interaction between TMI and heparin to the
binding site residues, as observed from MD simulations
(Table 1), is related to their experimentally-determined
affinity for TMI (Navarro-Fernández et al., 2012; Zhang,
Perez-sanchez, & Lightstone, 2011). In comparison to
heparin, TMI presented lower interaction energy to AT
amino acid residues. These results are expected on MD
simulations due to the larger number of hydrogen bond
acceptor groups on heparin when compared to TMI,
interacting with a large portion of the protein and justify-
ing its higher energy values.

In order to derive further structural evidences on
heparin and TMI binding to the native and activated AT
conformations, the amino acid residues proposed to
participate in this interaction were selected (Table 1).
This selection was based on observations in crystal
structures containing AT-heparin complexes and on
studies comprising chemically modified or mutated AT
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(Arocas, Bock, Raja, Olson, & Björk, 2001; Arocas,
Turk, Bock, Olson, & Björk, 2000; Desai, Swanson,
Bock, Björk, & Olson, 2000; Ersdal-Badju, Lu, Zuo,
Picard, & Bock, 1997; Jairajpuri et al., 2003; Jin et al.,
1997; Schedin-Weiss et al., 2002).

3.4. P1 residue dynamics

Our group has demonstrated previously that the crystal-
lographic orientation of Arg393 in the activated AT is
not the conformation found in solution, being instead
held by a series of crystallographic interactions in an
AT dimer (Verli & Guimarães, 2005). We have also
demonstrated the use of MD to assess AT activation by
glycosaminoglycans (Pol-Fachin et al., 2011; Verli &

Guimarães, 2005). In face of these previous results and
of the increased flexibility of the RCL in the presence
of TMI, we explored the exposition of the residue P1
with different techniques. These include, the coordina-
tion number (CN) of water molecules (Figure 4(A)),
and solvent-accessible surface area (SASA) surrounding
its side chain (Figure 4(A)), as well visual examination
of the RCL on the simulations (Figure 4(C)) on native
AT for evaluating the potential activation. Accordingly,
when complexed to TMI, AT exposes the Arg393
side chain (Figure 4), indicating that the orientation of
TMI is appropriate for AT allosteric modulation and
thus the exposure of Arg393 residue, which in turn is
necessary to match the P1 residue at its target
proteases.

(A)

(C)

(D)

(B)

Figure 2. The helix D content during 200 ns MD simulations of native (A) and activated (B) AT isoforms. The root-mean-square
deviation (RMSD) of native (C) and activated (D) AT. Each point in the graphs represents the average of three simulations for each
system.
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(A)

(B)

Figure 3. The root-mean-square fluctuation (RMSF) difference between uncomplexed AT and heparin-complexed AT (red). The
RMSF difference between uncomplexed AT and TMI-complexed AT (green). Native (A) and activated (B) AT isoforms. Each point
in the graphs represents the average of three simulations for each system. The RCL is highlighted.

Table 1. Interaction energy between ligands and AT amino acid residues. Molecular mechanics Poisson – Boltzmann surface area
(MM-PBSA) was used to estimate interaction energy between ligands and AT. Each value in the table represents the average of three
simulations for each system.

Residues

Native Activated

Heparin TMI Heparin TMI

Lys11 −266.4 ± 16.2 −172.6 ± 21.9 −269.1 ± 7.7 −196.7 ± 6.9
Arg46 −257.1 ± 28.4 −177.9 ± 10.3 −271.9 ± 4.1 −160.4 ± 4.7
Arg47 −281.3 ± 14.0 −199.9 ± 16.1 −265.2 ± 1.9 −197.4 ± 9.9
Lys114 −252.8 ± 6.3 −119.8 ± 5.7 −233.9 ± 1.1 −158.8 ± 12.6
Lys125 −242.1 ± 12.2 −168.0 ± 15.4 −241.1 ± 3.1 −179.1 ± 6.5
Total −1299.6 ± 7.0 −838.3 ± 32.8 −1281.2 ± 7.1 −892.4 ± 26.3
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3.5. Mechanism of AT partial activation by TMI

A model for the conformational signal transmission path-
way, from the heparin binding exosite, passing through
helix D, β-sheet A and arriving to the RCL, was pro-
posed in a previous work from our group based on MD
simulations and a series of crystallographic, mutagenesis,
and fluorescence data (Pol-Fachin et al., 2011) (Figure 5).

Hence, in order to obtain further structural and dynami-
cal insights into the conformational changes associated
to AT partially activation, a comparison between protein-
protein contacts in the native and TMI-bound activated
AT states was performed (Table 2).

At first, upon heparin and TMI binding, an interaction
enhancement between helixes A and P occurs. Such

(A)

(B)

(C)

Figure 4. (A) Average of coordination number of water molecules (CN) and average of solvent accessible surface area (SASA) on
Arg393 side-chain of native AT molecular dynamics simulations(1ª Simulation, 2ª Simulation and 3ª Simulation). (B) Structural differ-
ences between heparin-complexed AT and TMI-complexed AT during the molecular dynamics simulation of native AT. The protein is
presented in ribbon and the ligands are presented as sticks. The frames of heparin and TMI were retrieved at every 20 ns of MD sim-
ulations. (C) Structural differences between initial and final steps of TMI-complexed AT molecular dynamics simulation on native AT.
The protein is presented in ribbon and the ligands are presented as sticks. The RCL is highlighted in yellow and frames of AT
retrieved at every 10 ns of MD simulations.
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approximation propagates from helix P to helix B, as well
as from helix B to helix E (Table 2 and Figure 5). Back
to the heparin and TMI binding exosite, helixes A and D
also appear to be coupled; subsequently, both helixes B
and D are withdrawn from strand A2. Finally, strand A3
is moved away from helix B and helix F. As a conse-
quence of this process, the approximation of helixes A,
B, D, E, and P seems to allow a relaxation around strands
A2 and A3, thus supporting a better organization of
β-sheet A as a whole and the expulsion of the hinge region
(Table 2 and Figure 5). In comparison to heparin, TMI
presented lower values between protein-protein contacts
(Table 2), which could be related to AT activation by hep-
arin and AT partial activation by TMI. These data suggest
that some rearrangements on structural elements of the
protein core on TMI-complexed AT are less relevant than
those promoted by heparin, despite being present.

4. Discussion

In the present work we explored TMI orientation on AT
as proposed and validated by Navarro-Fernández and
co-workers, in order to evaluate if it could promote the
conformational modifications in AT as expected based on
heparin. TMI binding causes rearrangements on struc-
tural elements of the protein core and this process would
change the flexibility and conformation of AT. These
rearrangements probably constitute a conformational
change that facilitates the interaction with the proteases
and enhances the interaction of antithrombin with hep-
arin (Navarro-Fernández et al., 2012). This proposal was
based on results from virtual screening, which pointed to
a binding site partially superimposed to heparin. The
authors also evaluated the conservation of the activated
form in the presence of the ligand and the exposure of
P1 residue on native AT. The increased RCL flexibility

(A) (B)

Figure 5. Signal transmission pathway from heparin and TMI binding to β-sheet. A. In the conformational pathway from AT native
form to the AT activated state, several intramolecular rearrangements would occur (A–B), comprising forthcomings and increases in
interactions (blue) involving α-helices near heparin and TMI binding, with their consequent withdrawal and loss of interaction (red)
from β-sheet A. Conformational changes observed in the figure were characterized after careful analysis on the molecular dynamics
simulations trajectories, both visual and based on interatomic distances. Figure adapted from reference Pol-Fachin et al., 2011.

Table 2. Comparison of the interaction energy (kJ/mol) between secondary structure elements in the native and activated AT states.
Each value in the table represents the average of three simulations for each system.

Secondary structure elements

AT – Heparin AT – TMI

Native Activated Native Activated

Helix A – Helix P −112.0 ± 50.1 −160.9 ± 3.4 −83.9 ± 21.0 −148.2 ± 17.2
Helix B – Helix P −14.8 ± 15.4 −56.3 ± 1.7 −29.7 ± 12.8 −46.0 ± 5.8
Helix B – Helix E −113.1 ± 5.0 −141.2 ± 6.6 −103.3 ± 21.0 −125.4 ± 7.1
Helix A – Helix D −81.2 ± 6.1 −78.2 ± 3.5 −80.3 ± 9.4 −83.3 ± 1.3
Strand A2 – Helix B −61.9 ± 22.8 −21.8 ± 3.0 −48.3 ± 13.0 −25.0 ± 8.7
Strand A2 – Helix D −120.1 ± 25.0 −66.2 ± 2.0 −80.5 ± 43.9 −65.1 ± 16.4
Helix B – Strand A3 −52.5 ± 11.5 −37.2 ± 2.2 −45.2 ± 13.3 −34.9 ± 1.1
Strand A3 – Helix F −43.8 ± 8.7 −29.9 ± 11.0 −38.3 ± 6.3 −33.6 ± 3.0
Helix D – Helix P −126.1 ± 16.5 −81.4 ± 8.4 −124.3 ± 3.6 −82.8 ± 5.8
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observed upon ligand binding (Figure 3) on the AT acti-
vated form is consistent on all simulated systems and
replicas, confirming the maintenance of TMI and heparin
on the activated form. These data offers an atomic level
explanation for the intrinsic activity of TMI over AT,
even in the absence of heparin.

While exosite residues (Izaguirre et al., 2014), we
were not able to observe differences on Helix-D
(Dementiev et al., 2013), number of replicas of force field
parameterization. Nevertheless, native and activated
forms of the protein were stable on the performed simula-
tions, with its characteristic conformations. The main
point of difference on AT conformational behavior as a
consequence of ligand binding was on the RCL and
Arg393 residue, important targets for proteases
(Langdown, Johnson, Baglin, & Huntington, 2004). TMI
exposes the P1 residue of native AT and increases RCL
flexibility on activated AT. The solvent exposure of
Arg393 allows better recognition of AT by target
proteinases, an assumption supported by previous works
suggesting that the P1 side chain is likely to be solvent
accessible (Futamura, Beechem, & Gettins, 2001; Verli &
Guimarães, 2005) and the natural state of the RCL is
disordered, switching between a variety of conformers,
readily accessible for insertion into the active site of a tar-
get protease (Harrop et al., 1999; Verli & Guimarães,
2005). It has been proposed that TMI binding causes
rearrangements on structural elements of the protein core
and this process would change the flexibility and confor-
mation of the RCL. These rearrangements, in turn, could
explain the conformational modifications induced by
TMI. Combined, these data confirm that TMI induces a
partially activated conformation of AT, as previously
reported (Johnson et al., 2006; Navarro-Fernández et al.,
2012), which may generate the conformational change
required for heparin binding initiation (Schedin-Weiss,
Richard, & Olson, 2010).

Also, the present work exemplifies the potential in
combining virtual screening with molecular dynamics
simulations, refining binding poses through conforma-
tional sampling and target-receptor allosteric modulation.
In this context, in addition to longer simulations, the use
of multiple simulations for a given molecular system
contributes to the removal of low probability conforma-
tional events, while the use of positive and negative con-
trol systems offers a robust reference for the
identification of relevant phenomena. With the continu-
ous decrease in computational cost, it may be expected
that such combination of techniques becomes progres-
sively common in drug design pipelines.

5. Conclusions

In the present work we performed a detailed characteri-
zation of AT modulation by TMI, in comparison to

an heparin pentasaccharide on native and activated AT
isoforms. Several detailed conformational changes asso-
ciated with this process were observed. We highlight the
observation of (a) An increase in RCL flexibility in the
presence of the Heparin and TMI; (b) The estimated rel-
ative contribution of each amino acid residue, with high
agreement with previously related affinity for TMI; (c)
The TMI allosteric modulation on AT and thus the expo-
sure of Arg393; and (d) The mechanism of AT partial
activation by TMI showing a conformational changes
that facilitate the heparin binding. These data provide
atomic details for TMI-induced partial activation of AT,
and may constitute a basis for future studies aiming TMI
structural optimization and so to assist in the develop-
ment of new antithrombotic agents.
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ANEXO C – Emetina/oATP

Outra colaboração da qual participei no período do Doutorado foi com a Profes-
sora Doutora Julieta Schachter (Universidade Federal do Rio de Janeiro) estudando
através de atracamento molecular a complexação de dois compostos (emetina e ATP
oxidado) na enzima transcriptase reversa do HIV. Esse estudo possibilitou a publicação
de dois trabalhos, um na revista Molecules em 2015 e outro na revista Current HIV
Research em 2014.
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Abstract: Ipecac alkaloids are secondary metabolites produced in the medicinal plant 

Psychotria ipecacuanha. Emetine is the main alkaloid of ipecac and one of the active 

compounds in syrup of Ipecac with emetic property. Here we evaluated emetine’s potential 

as an antiviral agent against Human Immunodeficiency Virus. We performed in vitro 

Reverse Transcriptase (RT) Assay and Natural Endogenous Reverse Transcriptase Activity 

Assay (NERT) to evaluate HIV RT inhibition. Emetine molecular docking on HIV-1 RT 

was also analyzed. Phenotypic assays were performed in non-lymphocytic and in Peripheral 

Blood Mononuclear Cells (PBMC) with HIV-1 wild-type and HIV-harboring RT-resistant 

mutation to Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (M184V). Our results showed that 

HIV-1 RT was blocked in the presence of emetine in both models: in vitro reactions with 

isolated HIV-1 RT and intravirion, measured by NERT. Emetine revealed a strong potential 

of inhibiting HIV-1 replication in both cellular models, reaching 80% of reduction in HIV-1 

infection, with low cytotoxic effect. Emetine also blocked HIV-1 infection of RT M184V 

mutant. These results suggest that emetine is able to penetrate in intact HIV particles, and 
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bind and block reverse transcription reaction, suggesting that it can be used as anti-HIV 

microbicide. Taken together, our findings provide additional pharmacological information 

on the potential therapeutic effects of emetine. 

Keywords: HIV-1; emetine; Reverse Transcriptase; PBMC; resistance 

 

1. Introduction 

Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is the causative agent of acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS), which is estimated to affect 35 million people globally, as reported in 2013 [1]. 

Lymphocytes T CD4+ and monocyte/macrophages are the HIV-1 target cells [2]. 

As a human retrovirus, once internalized, the HIV RNA genome is reverse-transcribed by Reverse 

Transcriptase (RT) enzyme to a double-stranded DNA that is further integrated into host DNA [3]. RT 

activity begins after entry of the virion core into the cytoplasm of the infected cell [4]. HIV-1 RT is a 

heterodimer formed by two subunits (p66 and p51) and the viral protease is responsible for p51 

processing [5]. The p66/p51 heterodimer has two activities: DNA polymerase activity and RNase H 

activity, which degrades the RNA template associated with the minus-stranded DNA (-ssDNA) [6,7]. 

RT is an error-prone enzyme without proof-reading activity and with approximately 5–10 nucleotide 

misincorporations per genome per viral cycle [8]. RT errors together with the high rate of viral 

replication (1 × 1010 virions per day) [9] are associated with high HIV diversity [10]. Highly active 

antiretroviral therapy (HAART) is the currently available combination therapy for HIV-1 that targets 

different steps in the virus replication [11]. HAART has considerably improved the quality of life of 

HIV-infected patients by suppressing viral replication and consequently reducing patients' mortality and 

rates of hospitalization [12]. 

RT is a major target for antiretroviral therapy and RT inhibitors include nucleoside analogues (NRTIs) 

and non-analogues (NNRTIs) [13]. Virus resistance mutations are related to HAART failure and several 

mutations have been described in the RT gene [14]. K65R mutation is associated with resistance to all 

NRTIs except zidovudine (AZT); M184V confers resistance to abacavir (ABC), emtricitabine (FTC), 

and lamivudine (3TC), whereas Y181C mutation confers resistance to all NNRTIs [15]. Therefore, the 

discovery and characterization of new molecules capable of specific inhibition of HIV remain a high 

priority [16]. 

Natural products from plants represent a rich source of structurally novel chemicals that are worth 

investigating against HIV [17]. Emetine is an alkaloid that possesses a monoterpenoid-

tetrahydroisoquinoline skeleton [18]. Emetine and its analogues occur in three plant families including 

Alangiaceae, Icacinaceae, and Rubiaceae, while the major source of emetine is Psychotria ipecacuanha 

Stokes (Rubiaceae), a native plant from Brazil, also known as Cephaelis ipecacuanha A. Rich. [19]. 

Ipecac root accumulates large amounts of alkaloids. Among them are the two main pharmacologically 

active components emetine and cephaeline, which represent at least 90% of the alkaloids present in ipecac [20]. 

A previous study showed that alkaloids extracted from ipecac root were potent inhibitors of HIV  

RT [21]. However, between the alkaloids tested, emetine exhibited a low in vitro potential of inhibition 

of HIV-1 RT at a concentration of 400 μg·mL−1, but this study was not extended in the context of HIV 
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infection. Emetine and its derivative compounds have long been used in clinic as an emetic, expectorant, 

spermicide, and anti-amoebic (for dysentery and human fascioliasis), in spite of its variety of toxic 

manifestations [22–24]. Recently, some reports proposed emetine as a candidate for incorporation into 

chemotherapy regimens for neuroendocrine tumors [25,26], and emetine is also a potent apoptosis 

inducer in leukemia cells [27]. Emetine has also been mentioned as a candidate for an emergency 

contraceptive [28]. 

Here, we extended the analysis of emetine as an anti-HIV agent. Our results demonstrated that 

emetine blocks HIV-1 infection in primary and established cells in non-cytotoxic levels and its effects 

are mediated by reverse transcription inhibition. Emetine also blocks HIV-1 infection of a variant strain 

harboring RT-resistant mutation to NRTIs, suggesting the importance of further studies to evaluate the 

potential use of this compound as an anti-HIV inhibitor. 

2. Results and Discussion  

2.1. Results 

2.1.1. Emetine Impacts on RT Activity 

Emetine at 0.01 mM blocked 50% of RT activity in vitro, suggesting that emetine can directly impact 

HIV reverse transcription (Figure 1A). We also explored if emetine could block HIV-1 RT activity 

directly in cell-free virus particles. To address this question, we used the Natural Endogenous Reverse 

Transcriptase (NERT) assay based on qPCR [29]. The pre-exposure of virus particles to dNTPs stimulate 

NERT activity (Figure 1B, dNTPs + black bar). However, only basal NERT activity was observed in the 

absence of dNTPs (Figure 1B, dNTPs − black bar). The presence of emetine (14.4 mM) during NERT reaction 

reduced up to 90% of the amount of cDNA synthesis compared to the control not exposed to emetine 

(Figure 1B, gray bars). Efavirenz (1.25 μM) was also able to inhibit endogenous RT activity at the same 

levels described in previous publications (Figure 1B, white bars). The concentrations applied for NERT 

assay are expected to be higher since it has been demonstrated that cell-free virions are less permeable 

to drugs when compared to cell-associated virions [29]. All together, these results show that emetine 

blocks HIV intravirion RT activity and suggest that this compound could potentially be used as an HIV 

RT inhibitor.  

2.1.2. Emetine Complexation to RT 

Searching for structural evidence related to the blocking effect of emetine on RT activity, a search on 

Protein Data Bank was done for potential analogues previously complexed to RT. Accordingly, a 

pyridone non-nucleosidic inhibitor has been identified (Figure 2A) and employed as a reference for the 

docking calculations (the same site is shared by other RT inhibitors, such as 3TC). Centered on this 

analogue binding site, emetine was submitted to docking calculations, including compound flexibility, 

and the obtained complex was compared to the crystallographic data of its pyridone analogue (Figure 2A), 

suggesting a similar binding pattern between the two compounds (Figure 2B,C), equivalent amino acid 

residues, and similar characteristics of the interactions—that is, a predominance of hydrophobic interactions. 
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2.1.3. Emetine Blocks HIV Infectivity in GHOST Cells 

GHOST cells infected with NL4-3-Luc virus allow us to evaluate the effects of emetine in the early 

stages of HIV infection through luciferase reporter gene activity. For this reason, we checked the virus 

infectivity of HIV and viruses harboring the RT resistance mutation M184V 48 h post-infection. 

A control experiment was performed with antiretroviral 3TC in order to guarantee HIV M184V 

resistance profile (Figure 3A). Emetine blocked HIV infection up to 90% compared with cells without 

treatment (Figure 3B). Emetine at 0.36 mM blocked 90% of HIV infection with low cytotoxic effects 

(Figure 3B,C). The same profile of HIV inhibition was observed with HIV M184V virus, meaning that 

emetine is able to block the replication of HIV-resistant virus. These results suggest that emetine blocks 

the early stages of HIV infection with 0.1 mM EC50 and a therapeutical index of 10. 

 

Figure 1. Emetine blocks RT activity. (A) RT activity in vitro was measured by a 

colorimetric Reverse Transcriptase Assay. Inhibitory effects of emetine were presented as 

relative percentage of HIV-1 RT sample that does not contain any inhibitor. We presented 

the means and errors bars calculated from three independent experiments; (B) Emetine 

blocks intravirion RT activity. HIV viral particles were purified and normalized by ELISA 

p24. Virus particles treated or not treated with antiretroviral drugs were exposed to dNTPs 

to stimulate NERT activity. The ssDNA synthesis was evaluated by qPCR 3 h later. The 

absolute quantification was obtained by comparison with a DNA standard curve (HIV-1 

NL4-3 plasmid). All the results are expressed as a percentage related to virus exposed to 

dNTPs (dNTPs +). At least three replicates of each sample were assayed, and data sets in 

which the linear correlation coefficient of the standard curve was less than 0.98 were not 

included for further analysis. dNTPs −: virus not exposed to dNTPs. 

 

Figure 2. Cont.  
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Figure 2. Emetine docking on RT-HIV in comparison with a pyridone analogue. (A) 

Representation of emetine and the pyridone non-nucleosidic analogue binding to RT. The 

main amino acid residues on compounds binding to RT are presented. Green lines represent 

hydrophobic pockets, while ref residues indicate interactions observed for both compounds; 

(B) Crystallographic complex between emetine pyridone analogue and RT, and (C)  

RT-emetine complex derived from docking calculations. Common amino acid residues for 

both complexes are indicated as yellow sticks. 

 

Figure 3. Emetine inhibits HIV wild type and HIV M184V replication in GHOST Cells. (A) 

Resistance profile of HIV WT and HIV M184V in GHOST cells in the presence of 3TC; (B) 

GHOST cells were infected with HIV WT and HIV M184V in the presence of emetine. The 

HIV infectivity was evaluated by luciferase activity 48 h post-infection from the cell lysates; 

(C) Cytotoxicity effects of emetine were evaluated using fluorescent live/dead staining. All 

the results are shown in percentage relative to positive controls corresponding to cells not 

exposed to emetine. Here we present the means and standard deviations of three independent 

experiments with internal triplicates. The EC50 representative value is shown in the graphic. 
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2.1.4. Emetine Inhibits HIV Infection in Primary Cells 

Next, we evaluated the inhibitory potential of emetine against HIVwild type and RT-resistant virus 

M184V in PBMCs. The 3TC EC50 calculated in PBMCs infected with HIV wild-type virus was  

0.0072 µM compared with 4.5 µM for HIV-M184V (Figure 4A). Emetine was also able to block HIV 

infection in PBMCs with the same profile of GHOST cells. Our results showed that emetine at 0.03 µM 

reduced up to 80% of the infection of both,HIV wild-type and M184V viruses (Figure 4B) with lower 

cytotoxic effects (Figure 4C). Finally, those results suggest that emetine is not cytotoxic to human 

primary lymphocytes and can block NRTI HIV-resistant viruses at micromolar concentrations. 

 

Figure 4. Emetine inhibits HIV wild type and HIV M184V infectivity in PBMCs. Peripheral 

blood mononuclear cells were isolated from HIV-negative blood donors and infected with 

HIV WT or HIV M184V and seeded in the presence of an antiretroviral. Viruses' infectivity 

were evaluated through luciferase activity from PBMCs lysates 96 h post-infection. (A) 

Resistance profile of HIV WT and HIV M184V in PBMCs in the presence of 3TC; (B) 

Phenotypic assays of HIV viruses (WT and M181V) with emetine; (C) Cytotoxicity effects 

of emetine in PBMCs. Peripheral blood mononuclear cells were incubated with increasing 

concentrations of emetine, followed by propidium iodide staining and flow cytometry 

analysis. All the results represent the means calculated from three independent experiments 

with triplicates and all the results are expressed as percentage of untreated cells. The EC50 

representative value is shown in the graphics. 
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2.2. Discussion 

Here, we evaluated the inhibitory effect of emetine on HIV-1 replication. Emetine was previously 

described as inhibiting 10%–20% of RT activity in vitro at 400 µg·mL−1 (0.72 µM) [21]. Our data expanded 

the previous work [21] and we observed that at 0.01 mM of emetine the reduction in HIV RT activity in 

vitro was up to 50%. This concentration is 10 times higher than the one used by Tan and cols [21], and 

we reached the complete abolishment in RT activity at 0.9 mM of emetine. 

NERT assay is based in the principle that HIV virions are biochemically active particles and reverse 

transcription activity can be stimulated incubating the cell free virus with dNTPs at higher concentrations [30]. 

Following this idea, emetine could be also captured by the amphipathic domains in the C terminus of the 

transmembrane glycoprotein (gp41) that accounts for the natural permeability of the HIV-1 envelope to 

dNTPs [31]. 

We observed 90% inhibition on intravirion RT activity at 14.4 mM of emetine in cell-free virions. 

Our NERT inhibition results suggested that emetine penetrates the intact HIV particle and disable its 

reverse transcription mechanism even before virus infection. These results are very promising, 

suggesting that emetine could be potentially used as a microbicide anti-HIV-1. Without an effective 

vaccine, increasing focus is being paid to the development of topical microbicides to prevent the sexual 

transmission of HIV. Microbicides are topical formulations designed to block HIV-1 infection when 

applied vaginally (and possibly rectally) before intercourse [32]. To be successful, such agents should: 

act directly on the virion, act at replication steps prior to the integration of viral DNA into the infected host 

cell genome, be absorbed by uninfected cells, and finally, be effective at non-cytotoxic concentrations [29]. 

In fact, some RT inhibitors, such as Nevirapine, Loviride, Tenofovir, and UC781 are now being 

evaluated as microbicides, and some of them have already been tested in Phase III clinical trials [33–36]. 

According to the molecular docking of emetine complexation to the RT structure, we observed an 

interaction with RT amino acid residues similar to a previously characterized non-nucleosidic analogue 

(PDB ID 3FFI), suggesting a similar binding pattern of both molecules, with a predominance of 

hydrophobic interactions. 

We expanded our results to non-lymphocytic (GHOST cells) and PBMCs. The result of 80% of HIV 

inhibition in GHOST cells at 0.1 mM of emetine suggests that this drug targets the early stages of HIV 

infection. This data seems to correlate with the anti-HIV activity found in RT in vitro assays, while 

higher IC50 values are expected in case of cell based assays, due to the cell permeability issue. For 

GHOST cells, IC50 values were 10 times higher (0.1 mM) when compared to RT in vitro assays  

(0.01 mM). However, our results for PBMCs showed that emetine at lower concentrations than 

previously described for in vitro inhibition (0.03 µM) was able to block 70%–80% of HIV infection in 

PBMCs, and this can be due to different cell permeability and incubation time. For PBMCs phenotypic 

assay, cells were cultivated during four days in the presence of emetine, which can explain the lower 

IC50 values found in order to avoid cell toxicity. 

Emetine EC50 value was an intermediate between 0.012 and 0.03 µM in PBMCs, which is very 

acceptable if compared to other EC50 RT inhibitors such as Nevirapine and Zidovudine, which have the 

EC50 values of 0.051 µM and 0.006 µM, respectively, in lymphocytes [37,38]. This low EC50 value 

represents the potency of emetine compared to well-established RT inhibitors. All those results were 

validated by the non-cytotoxic effects of emetine in those concentrations in the tested cells. Cells were 
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exposed to emetine treatment for up to four days with a 70% profile of cellular viability, suggesting that 

it is reasonable to consider the use of emetine in clinical protocols. In fact, emetine has been employed 

as an approved drug in clinical use to treat amoebiasis, with a daily dose of 65 mg over 10 days with an 

88% chance of cure [39]. 

Emetine exhibits a broad spectrum of biological activities, which make it an interesting tool to 

molecular biologists and pharmacologists. Recently, two reports showed the antiviral property of 

emetine against poxvirus and dengue virus [40,41]. Emetine at 0.1 µM abolished 99% of vaccinia virus 

yield and 33% of dengue 2 infection, which is in agreement with our data of 90% of HIV inhibition  

in PBMCs. 

We also evaluated the capability of emetine to inhibit the replication of an HIV-resistant NRTI 

carrying the M184V mutation. This mutation is responsible for high-level resistance to 3TC and low-level 

resistance to almost all the NRTIs drugs [42,43]. In contrast with 3TC, emetine was able to block HIV 

wild-type and M184V virus in GHOST cells and PBMCs, and these results are promising, pointing at a 

positive use of emetine in the treatment of multidrug-resistant patients. In some countries, the emergence 

of virus resistance has reached 10%–15% of HIV patients and the development of new antiretroviral 

drugs that are able to block resistant viruses is essential to control HIV infection [44]. 

Based on the ability of blocking initial infection, another possible use of emetine in prevention is 

pre-exposure prophylaxis (PrEP), where emetine could be taken by an HIV-seronegative individual 

before potential HIV exposure, in order to reduce the risk of HIV infection [45]. PrEP studies have 

demonstrated HIV-1 protection efficacies ranging from 39% to 73%, but it is likely that the key to 

efficacy in such trials is adherence to the prophylactic regimen [46–50]. The majority of these studies 

use a combination of Tenofovir (TNF) and/or Emtricitabine (FTC), due to their desirable characteristics 

for use as PrEP drugs. However, concern remains over the potential use of these agents in PrEP, 

regarding the emergence of resistance mutations in the RT gene, which could abolish future treatments 

with NNRTIs in those patients who have developed resistance to PrEP [51]. Although the resistance to 

TNF and FTC has been rare and was primarily observed during PrEP initiation in those with acute HIV 

infection [51], an advantage of taking emetine in PrEP studies lies in the fact that it was effective against 

HIV M184V mutant virus and this characteristic could overcome the issue of resistance once M184V is 

a signature mutation for 3TC and FTC [42,52]. 

Drugs such as emetine, cycloheximide, and dehydroemetine are able to stack mRNA in polysomes 

and consequently inhibit general translation. In cardiac myocytes, 50% protein synthesis inhibition 

occurs with 5 × 10−7 M emetine (MW 553/mole), which translates to 270 ng·mL−1 [53]. At this 

concentration, some cardiac toxicity is also observed. However, we already observed a 10-fold reduced 

infectivity of HIV below this dose (160 ng·mL−1). Nevertheless, topical administration of emetine should 

have lesser effects and/or the milder dehydroemetine could be considered as an addition to future 

microbicide strategies against the sexual transmission of HIV. Moreover, emetine analogues, such as 

emetine ditartrate, were tested as pregnancy interceptive agents in three rodent species, and had an 

acceptable contraceptive effect by oral routes and vaginal routes in these species [28]. Future studies 

should address the potential long-term toxicity associated with emetine use, and test if this drug is 

absorbed into the systemic circulation to any significant extent, and test for the possible emergence of 

drug-resistant HIV strains. 
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3. Experimental Section 

3.1. Cell Culture and Reagents 

GHOST R3/X4/R5 cells were obtained from the NIH AIDS Research and Reference Reagent 

Program [52] and the human embryonic kidney cell line HEK-293T was purchased from ATCC. Both 

cells were cultured in Dulbecco’s modified Eagle’s medium, 10% fetal bovine serum, 100 μg·mL−1 

penicillin/streptomycin, and 2 mM glutamine at 37 °C/5% CO2. GHOST cells had been engineered to 

stably express CD4 and the chemokine receptors CCR3, CXCR4, and CCR5 [54] and the expression of 

these chemokine receptors was maintained by adding Hygromycin (100 μg·mL−1), Geneticin  

(500 μg·mL−1), and Puromycin (1 μg·mL−1) to the culture medium. 

Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were separated by Ficoll density gradient from buffy 

coat preparations of healthy blood donors (HIV-negative). PBMCs were grown in RPMI medium, 

supplemented with 10% human serum and 100 μg·mL−1 penicillin/streptomycin for 48 h, and followed 

by activation with 100 U IL-2 and 5 μg·mL−1 PHA for five days for HIV-1 infection. Emetine 

dihydrochloride hydrate (Sigma) was diluted in water and the NRTI 2′,3′-dideoxy-3′-thiacytidine (3TC) 

was obtained from the NIH AIDS Research and Reference Reagent Program and re-suspended in DMSO 

(Merck). All the working solutions were prepared by serial dilutions of the stocks in culture medium 

immediately before use (the final concentration of water or DMSO in working solutions was less than 1%). 

3.2. Plasmids 

HIV-1 proviral clone pNL4-3-Luc has been described previously [55]. The NRTI-resistant mutation 

M184V was introduced in the RT gene of HIV luciferase proviral clone by the QuikChange Site-Directed 

Mutagenesis kit (Strategene). The mutagenesis protocol followed the recommendations of the 

manufacturer and the sequences of the mutagenic primers are: 5′-TATCTATCAATACGTGGATGAT 

TTGTAT-3′(F) and 5′-ATACAAATCATCCACGTATTGATAGATA-3′(R). The construct was sequenced 

and checked by digestion to confirm the presence of the desired mutation and its integrity. 

3.3. Viral Production 

HIV-1 virus stocks were produced in HEK-293T cells by transfection using FuGENE HD (Promega) 

with pNL4-3-Luc (HIV) or pNL4-3-Luc M184V (HIV-M184V), following the recommendations of the 

manufacturer. Viruses were harvested from culture supernatants 48 h post-transfections, and filtered 

through a 0.22 μM pore-size filter. The viruses' production was evaluated in cell-culture supernatants by 

ELISA kit against p24 antigen, according to the instructions of the manufacturer (ZeptoMetrix). Virus 

aliquots for the infection assays were stored at −80 °C. For the NERT assay, viruses were maintained in 

MT-4 lymphocytes through spinoculation infections (1.200 × g for 2 h) [56]. Virus aliquots were stored at 

4 °C for no longer than four weeks, in order to preserve endogenous RT activity. Viruses titrations were 

performed in MT-4 cells infected with ten-fold virus serial dilutions, and infectivity levels of each virus 

dilution were evaluated by luciferase measurement, according to the manufacturer’s instructions 

(Luciferase Assay Kit, Promega). 
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3.4. Infectivity and Phenotypic Assay 

GHOST cells were infected with 15 ng of p24 antigen of HIV or HIV M184V in the presence of 

increasing concentrations of emetine, during an adsorption period of 16 h at 37 °C/5% CO2. Cells were 

washed and fresh medium containing serial dilutions of emetine were added. HIV infectivity was 

checked 48 h post-infection by luciferase activity in the cell lysates (Luciferase assay kit, Promega). 

Activated PBMCs (3 × 106 cells) were infected by spinoculation with HIV or HIV M184V at 105 relative 

luciferase units [57]. Infected cells were seeded in triplicates, in six well-plates (106/well), in RPMI 

medium containing 100 U IL-2 and 5 μg·mL−1 PHA. Increasing concentrations of Lamivudine (3TC) 

and emetine were added to evaluate the virus resistance phenotype. Cells were incubated at  

37 °C in 5% CO2 and 96 h post-infection, cells were lysed and luciferase activity was performed as 

described above. Results are presented as means of three independent experiments with the standard 

deviations associated. The EC50 values in the graphics were calculated with SigmaPlot software, version 9.0. 

3.5. Cell Viability 

To evaluate cytotoxic effects, 104 GHOST cells were seeded in the presence of increasing 

concentrations of emetine in 96 well-plates. Cell viability was checked at the same time as the point of 

HIV infections using CellTiter-Blue reagent (Promega). PBMCs viability was accessed by propidium 

iodide (PI) staining and flow cytometry analysis. Briefly, 2 × 106 activated PBMCs/mL were incubated 

in six well-plates with increasing concentrations of emetine for four days. Cells were washed in PBS 

buffer and incubated with 5 μg of PI (Invitrogen) for five min in the dark. The cells' viability was 

analyzed with a FACSCalibur flow cytometry (BD Biosciences) and the number of viable cells was 

compared with the control cells not treated with emetine. 

3.6. In Vitro HIV-1 RT Activity 

The inhibitory effect of emetine on RT polymerase activity was assessed by an in vitro colorimetric 

assay (Roche) according to manufacturer’s instructions. The inhibitory activity of emetine was 

calculated as percent inhibition as compared to a HIV-1 RT sample (2 ng·mL−1) without an inhibitor. 

3.7. Natural Endogenous Reverse Transcriptase Assay 

Natural Endogenous Reverse Transcriptase (NERT) activity has been described elsewhere [29]. 

Briefly, aliquots with the same amount of purified virus particles, by ultracentrifugation, were incubated 

with increasing concentrations of emetine or Efavirenz, in a final volume of 50 μL of RPMI culture 

medium without FBS, for 2 h/37 °C. After this period, virus aliquots were incubated with 20 U of DNase 

I (Invitrogen) and 10 mM of MgCl2 for 1 h/37 °C in a final reaction volume of 25 μL. To stimulate 

endogenous RT activity, dNTPs mix (2.5 mM) were further added to each tube (except to the negative 

controls) and the reaction proceeded for 3 h/37 °C. Enzymatic activity was terminated by the addition 

of 22 μL of a stop solution (10 mM Tris-HCl, pH7.4, 10 mM EDTA, 20 mg·mL−1 of sheared salmon 

sperm DNA, 50 mg·mL−1 of proteinase K) and heated at 95 °C/10 min to disrupt virus particles. Reaction 

mixtures were stored at −70 °C until they were quantified by qPCR. The amounts of newly synthesized 

double-stranded strong stop DNA (ssDNA) were measured by qPCR, using the following HIV-1-specific 
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oligonucleotides and probe: SSF1 (5′-GCTAACTAGGGAACCCACTGCTT-3′), SSR1 (5′-CAACAGAC 

GGGCACACACTACT-3′), and ssDNA probe (5′FAM-AGCCTCAATAAAGCTTGCCTTGAGTGCT 

TC-BHQ1-3′). Reaction mixtures were as follows: 1 μL Taqman Universal PCR mixture (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA), 0.25 pmol of each primer, 0.05 pmol ssDNA probe, and 4 μL of NERT stopped 

reaction mixture in a final volume of 25 μL. Amplifications were performed in the 7500 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems). We used 50 °C/2 min, 95 °C/10 min, and 50 cycles at 95 °C/15 s 

and 60 °C/min as cycle conditions. Serial dilutions of HIV proviral clone were performed in NERT stop 

solution and used as qPCR standard curves to absolute quantification (107–10 copies/μL). 

3.8. Emetine Docking on HIV-1 RT 

The construction of emetine was performed with Molden [58], and the ab initio calculations were 

performed using GAMESS [59]. CHELPG atomic charges were employed for the ligand, obtained from 

the HF/6-31G** level. Docking procedures were realized with Autodock, version 4.2 [60]. The RT-HIV 

crystal structure complexed with an analogue of emetine was used (PDB 3FFI), and the docking was 

centered in its binding site. The original ligand and water molecules were removed prior to docking 

procedures and only polar hydrogens were added. The Lamarckian Genetic Algorithm (LGA) [61] was 

used to explore the space of the binding site, centered on the emetine site on RT-HIV. For each run, a 

maximum number of energy evaluations was set to 25,000,000, and a maximum number of 27,000 LGA 

operations were generated on populations of 10 individuals. A total of 100 runs were performed, and a 

population of 1000 individuals was employed. Crossover, mutation, and elitism were set to 0.80, 0.02, 

and 1, respectively. All rotatable dihedrals were treated as flexible during the calculations. The 

orientation of emetine at the binding site was selected from the lowest energy docked conformation 

generated by Autodock. The 2D images were generated with the PoseView server [62], and 3D images 

were performed using Pymol program [63]. 

4. Conclusions 

Drug combination regimens for AIDS treatment are designed to prevent the emergence or replication 

of multidrug-resistant HIV-1 strains and our findings of emetine inhibition of NRTIs-resistant virus 

(M184V) in human primary cells provide additional information on the potential therapeutic use of 

emetine. We also consider that emetine can be used as a starting point for chemical modifications in 

order to improve potency and selectivity for HIV RT. 
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Julieta Schachter*,1,2, Ana Luiza Chaves Valadão3, Renato Santana Aguiar3, Victor Barreto-de-Souza4, 
Atila Duque Rossi3, Pablo Ricardo Arantes6, Hugo Verli6, Paula Gabriela Quintana5, Norton Heise5, 
Amilcar Tanuri3, Dumith Chequer Bou-Habib4 and Pedro Muanis Persechini2,5 

1Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho (IBCCF), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Polo de Xerem, RJ, 
Brasil; 2Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Pesquisa Translacional em Saúde e Ambiente na Região 
Amazônica (INPeTAm), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil; 3Departmento de 
Genética, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil; 4Laboratório de Pesquisa sobre o 
Timo, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil; 5Instituto de Biofísica, Carlos 
Chagas Filho (IBCCF), Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil; 6Centro de Biotecnologia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, RS, Brasil 

Abstract: The 2´3´-dialdehyde of ATP or oxidized ATP (oATP) is a compound known for specifically making covalent 

bonds with the nucleotide-binding site of several ATP-binding enzymes and receptors. We investigated the effects of 

oATP and other oxidized purines on HIV-1 infection and we found that this compound inhibits HIV-1 and SIV infection 

by blocking early steps of virus replication. oATP, oxidized ADP (oADP), and oxidized Adenosine (oADO) impact the 

natural activity of endogenous reverse transcriptase enzyme (RT) in cell free virus particles and are able to inhibit viral 

replication in different cell types when added to the cell cultures either before or after infection. We used UFLC-UV to 

show that both oADO and oATP can be detected in the cell after being added in the extracellular medium. oATP also 

suppresses RT activity and replication of the HIV-1 resistant variants M184V and T215Y. We conclude that oATP, oADP 

and oADO display anti HIV-1 activity that is at in least in part due to inhibitory activity on HIV-1 RT. 

Keywords: HIV-1, macrophage, oxidized adenosine, oxidized ADP, oxidized ATP, reverse transcriptase. 

INTRODUCTION 

 HIV-1 infects CD4+ T lymphocytes, monocyte/macro-
phages and dendritic cells through interaction of the viral 
envelope glycoprotein gp120/41 with the CD4 molecule and 
the chemokine receptors CCR5 or CXCR4 [1]. After entry 
into a target cell, the HIV-1 RNA genome must be retro-
transcribed into an integration-competent double stranded 
DNA. This step is catalyzed by the HIV-1 reverse 
transcriptase (RT) enzyme, which has DNA- and RNA-
dependent DNA polymerase and RNase H activities. 
Nowadays, the highly active antiretroviral therapy 
(HAART), which comprises the use of inhibitors of RT and 
viral protease, is the most efficient chemotherapy against 
HIV-1 infection [2-4]. 

 Ideally, an antiretroviral agent should fulfill several 
requirements, such as to act directly on the virion, act at the 
replication stages prior to integration of viral DNA into the 
infected host cell genome, be absorbed by uninfected cells in 
order to provide a barrier to infection through residual active 
virions, and finally, be effective at non cytotoxic 
concentrations readily attainable in vivo [5]. RT inhibitors 
are characterized in two classes: the nucleoside/nucleotide 
analogue reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) and the 
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non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) 
[6]. NRTIs compete with the deoxynucleoside triphosphates 
(dNTPs) during DNA synthesis and act as chain terminators. 
On the other hand, NNRTIs are noncompetitive inhibitors 
that bind to allosteric binding sites of HIV-1 RT [7]. Thus, 
design of novel compounds that can inhibit wild type and 
drug resistant HIV-1 RTs is a subject of major interest in the 
field of antiretroviral research. 

 The 2´,3´ dialdehyde of ATP or oxidized ATP (oATP) is 
a compound largely known as a specific label for the 
nucleotide binding site of several ATP-requiring enzymes, 
since oxidative cleavage of the bond between C-2' and C-3' 
of the ribose ring generates a 2',3'-dialdehyde derivative that 
forms covalent bonds with the side chain amino group of 
lysine residues present at the ATP-binding sites [8]. oATP 
was originally used to modify and/or label ATP-binding sites 
in a variety of purified proteins, including pyruvate 
carboxylase [8], adenylate cyclase [9], histone kinase [10], 
tryptophanyl-tRNA synthetase [11], sarcoplasmic/endoplasmic 
reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) [12], and Na+, K+- ATPase 
[13]. Later studies showed that oATP is an antagonist of the 
purinergic receptor P2X7 [14] and since then it has been 
widely used to study P2X7 associated phenomena in vivo 
and in vitro [15-17]. 

 Interestingly, in recent studies extracellular ATP and 
nucleotide (P2) receptors have been involved in HIV-1 
infection [18-20]. Some of those studies show that oATP 
inhibits different sets of P2 receptors and blocks HIV-1 
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infection; however, its action has not been related to RT 
activity [19, 20]. 

 Here we report that oATP inhibits HIV-1 replication by 
blocking the early steps of virus replication. The 
antiretroviral effect of oATP was evaluated in HIV-1 
indicator cells (GHOST R3/X4/R5) and in primary human 
macrophages. We further show that oATP, oxidized ADP 
(oADP), and oxidized Adenosine (oADO) inhibit natural 
endogenous RT activity (NERT) in isolated virus particles. 
oATP also inhibits replication of two HIV-1 mutants 
resistant to multiple NRTIs, opening new possibilities for the 
development of a new class of anti HIV-1 compounds. 

MATERIALS AND METHODS 

 Cell culture and Reagents. Human monocyte-derived 
macrophages were obtained from peripheral blood 
mononuclear cells (PBMC) isolated by density gradient 
centrifugation (Hystopaque -Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 
USA) from buffy coat preparations of healthy blood donors, 
through adherence onto plastic plates, as previously 
described [21]. Briefly, PBMCs were plated in culture plates 
(Corning, MA, USA) in Dulbecco’s modified Eagle’s 
medium (DMEM, LGC Bio, SP, Brazil) supplemented with 
10% human serum (Sigma-Aldrich) and penicillin/strepto-
mycin (Sigma-Aldrich). Cells were maintained for 7 days for 
monocyte differentiation into macrophages. Non-adherent 
cells were washed out. The purity of macrophages was ≥ 
94% as determined by flow cytometry (FACScanto, BD 
Becton, Dickinson and Company, NJ, USA) with the use of 
anti-CD68 labeled antibodies (Santa Cruz Biotechnology, 
Santa Cruz, CA, USA). The HEK-293T cells were cultured 
in the same conditions. GHOST cell line was obtained 
through the NIH AIDS Research and Reference Reagent 
Program (GHOST R3/X4/R5, Catalog Number 3943) from 
Dr. Vineet N. Kewal Ramani and Dr. Dan R. Littman as 
described [22]. The expression of CCR3, CXCR4 and CCR5 
was maintained by adding hygromycin (100 µg/ml), 
Geneticin (500 µg/ml), and puromycin (1 µg/ml) to the 
culture medium. oATP, oADP and oADO (Sigma-Aldrich) 
was diluted in saline solution (pH 7.4). The NNRTI 
efavirenz (EFV) and the NRTI 2', 3’-dideoxy-3'-thiacytidine 
(3TC) were obtained from the AIDS Research and Reference 
Reagent Program, NIH. These drugs were suspended in 
dimethyl sulfoxide (DMSO) (Merck, Darmstadt, Germany). 
All experimental solutions tested negative to the presence of 
endotoxin/LPS using a Limulus amoebocyte assay (LAL) kit 
(LONZA, Basel, Switzerland). 

 Plasmids. HIV-1 proviral plasmids pNL4-3 Luc (HIV-1 
subtype B) has already been described [23]. The full-length, 
envelope-defective SIVmac239 reporter virus (pSIVmac Luc 
E–R–) was kindly provided by Dr. Nathaniel Landau [24]. 
The envelope-defective HIV reporter virus (pNL4-3 Luc.R-
E-) was obtained from NIH AIDS Research and Reference 
Reagent Program (Catalog Number 3418). Both HIV-1 
proviral clones encoded luciferase in place of the nef gene. 
Reporter viruses lacking env gene were generated as 
vesicular stomatitis virus glycoprotein (pVSV-G) 
pseudotypes. NL4-3 Luc M184V mutant was generated by 
introducing the M184V mutation at the RT with QuikChange 
Site-Directed Mutagenesis kit (Strategene, La Jolla, CA, 
USA), following the manufacturer’s instructions. This 

mutation is known to decrease the susceptibility of HIV-1 to 
the NRTIs 3TC and abacavir [25]. The following primers 
were used in this site-directed mutagenesis: M184V (F) – 5’ 
-TATCTATCAATACGTGGATGATTTGTAT-3’ and M18 
4V (R) 5’-ATACAAATCATCCACGTATTGATAGATA-
3’; T215Y (F) 5’-GTTGAGGTG GGGATTTTACACACCA 
GACAAAAAACATC-3’ and T215Y (R) 5’-GATGTTTTTT 
GTCTGGTG TGTAAAATCCCCACCTCAAC-3’. Both 
constructs were sequenced and checked by digestion 
mapping to confirm the presence of the desired mutation and 
plasmid integrity. 

 Virus isolates. All infection assays of human primary 
macrophages were performed with CCR5-dependent isolate 
HIV-1Ba-L (donated by the AIDS Research and Reference 
Reagent Program, NIH). To produce virus stocks, HIV-1 Ba-
L was expanded in phytohemagglutinin (5 µg/mL)-activated 
PBMCs cultivated with 5 U/mL of recombinant human IL-2 
(Sigma-Aldrich), as described [21]. We also used 
pseudotyped HIV ∆env viruses with vesicular stomatitis 
virus envelope glycoprotein (VSV-G). Full-length HIV virus 
stocks (NL4-3 Luc) were generated by transient transfection 
of HEK-293T cells using Lipofectamine-2000 protocols in 
OptiMEM medium (Invitrogen). To produce pseudotyped 
viral stocks, the env deleted HIV (pNL4-3 Luc.R-E-) was 
transfected with equal proportions of VSV-G envelope 
expressing vector (pVSV-G) following the above described 
procedure. This pseudptyped virus will be thereafter referred 
to as HIV ∆env Luc. Culture supernatants were harvested 48 
h after transfections, and filtered through a 0.22 μM pore 
size filter to remove cell debris. Virus production was 
evaluated in cell culture supernatants using a commercial 
ELISA kit against p24 virus antigen according to 
manufacturer's instructions (ZeptoMetrix Corp, Buffalo, NY, 
USA). 

 Determination of Cell Viability. The effect of oATP on 
GHOST cell viability was assessed using a CellTiter-Blue 
Cell viability Assay, according to the manufacturer´s 
protocol (Promega, Madison, WI, USA). Briefly, cells were 
exposed to increasing concentrations of oATP. After 48 h 
incubation, CellTiter-Blue reagents were added and the 
plates were incubated overnight. The fluorescence values 
were measured with CytoFluor 4000 plate reader (Applied 
Biosystems). The cell viability was calculated relative to the 
percentage of control cells not treated with oATP. 

 Virus Infection and oATP antiretroviral activity. 

Macrophages were infected with the HIV-1 CCR5-
dependend isolate Ba-L using 5 to 10 ng/mL of p24 antigen 
in the presence or not of oxidized purines. After 4 h 
incubation, cells were washed to remove non-internalized 
viruses. HIV-1 infectivity was evaluated in cell culture 
supernatants or in cell lysates using a commercial ELISA kit 
for HIV-1 p24 antigen, according to manufacturer's 
instructions (ZeptoMetrix). To measure the amount of 
intracellular HIV-1, infected macrophages were washed 
twice with PBS at day 10 post-infection, treated with Trypsin 
(1 BTEE unit/mL, Sigma) to release adsorbed viruses and 
lysed with Triton X100 (1%). Then, virus production was 
evaluated as above. In another set of experiments, oATP was 
added to macrophages 3 h before or after HIV-1 infection. 
NL4-3 Luc virus (5 ng/ml of p24 antigen) were used to 
infect GHOST cells in the presence of increasing 
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concentrations of oATP. Cells were lysed in CAT lysis 
buffer (Promega) 48 h later, and, after removing the nuclei, 
the cytosolic fraction was used to determine the luciferase 
activity (Luciferase assay kit, Promega). To evaluate oATP 
impact in HIV DNA synthesis, GHOST cells were infected 
with NL4-3 Luc virus (RLU production of 5 Log) in the 
presence of oATP 100 µM. The virus aliquots were 
previously treated with DNAse to rule out any DNA plasmid 
contamination. 12 h post infections the cells were washed 
with PBS, collected by trypsin treatment and the DNA 
extracted using QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN) 
following the manufacturer’s recommendations. The HIV-1 
virus DNA was measured using quantitative PCR (qPCR) 
using the same primers and probes described in the follow 
section. 

 NERT assay based on PCR quantification. Natural 
Endogenous Reverse Transcriptase activity (NERT) was 
performed as previously described [26]. Briefly, aliquots of 
purified virus particles were incubated in DMEM 
supplemented with 20 U of DNase I (Invitrogen) and 10 mM 
of MgCl2 for 60 min at 37°C in a final reaction volume of 25 
µl. dNTPs (2.5 mM) were further added to each tube (except 
to the negative controls) in the presence of increasing 
concentrations of oATP. The reaction proceeded for 120 min 
at 37°C. This preincubation time is a requirement of the 
covalent bonds that oATP makes within ATP-binding sites 
and is a standard procedure when using oATP [8, 12, 14, 
16]. Enzymatic activity was then terminated by the addition 
of 37.5 µl of a stop solution (10 mM Tris-HCl, pH 7.4, 10 
mM EDTA, 20 mg/ml of sheared salmon sperm DNA 
(Sigma-Aldrich) 50 mg/ml of proteinase K (Sigma-Aldrich) 
and heated at 95°C for 10 min to lyse the virus particles. The 
amounts of newly synthesized double-stranded strong stop 
DNA (ssDNA) were measured by qPCR using combinations 
of the following HIV-1-specific oligonucleotides and probe: 
SSF1 (5’-GCTAACTAGGGAACCCACTGCTT-3’), SSR1 
(5’-CAACAGACGGGCACACACTACT-3’), and ssDNA 
probe (5’-FAM-AGCCTCAATAAAGCTTGCCTTGAGTG 
CTTC-BHQ1-3´) [26]. Reaction mixtures were as follows: 1 
µL Taqman Universal PCR mixture (Applied Biosystems, 
Foster City, CA), 0.25 pmol of each primer, 0.05 pmol 
ssDNA probe, 4 µl of NERT stopped reaction mixture in a 
final volume of 25 µl. Amplifications were performed with a 
model 7500 Sequence Detection System (Applied 
Biosystems). The cycle conditions were as follows: 50°C for 
2 min, 95°C for 10 min, and 50 cycles at 95°C for 15 s and 
60°C for 1 min. pNL4-3 proviral DNA was serially diluted 
in NERT stop solution and used as qPCR standard curves 
(dilutions were from 107 to 101 copies of DNA, and the 
detection limit of the assay was 10 initial template copies). 
Standard curves were used for the quantification of ssDNA. 
At least three dilutions of each sample were assayed, and 
data sets in which the linear correlation coefficient of the 
standard curve was less than 0.98 were not included for 
further analysis. EFV was used as inhibition control of 
NERT activity in purified viruses. Virus particles not 
exposed to dNTPs were used as NERT negative controls. 

 In vitro RT activity. We used the RT colorimetric assay 
(Roche, Basel, Switzerland) for the quantification of the 
inhibitory effect of oATP, oADP, and oADO on the HIV-1  
 

RT activity in vitro. HIV-1 RT (2ng/µl) was incubated by 2 h 
with oATP, oADP or oADO and then incubated with the 
dNTPs by 1 h for the RT reaction. The inhibitory activity 
was calculated as the percent of inhibition as compared to a 
HIV-1 RT sample that does not contain any inhibitor. We 
used the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor EFV 
as a control of RT inhibition. 

 Intracellular detection of oxidized nucleotides by ultra-

performance liquid chromatography analysis (UFLC–UV). 

GHOST cells were incubated with oADO or oATP (1 mM) 
by 3 h, washed two times with PBS, treated with trypsin and 
centrifuged. The pellet was resuspended in 40μl of 3M 
perchloric acid, incubated for 15 min at 0 °C and 
centrifuged. The supernatant was adjusted at pH 6.5 with 3.5 
M NaOH/1M HCO3 and centrifuged [27]. The supernatant 
was analyzed on an UFLC Shimadzu (Shimadzu, Japan), 
equipped with a vacuum degasser, a binary pump, manual 
injector and UV detector. C-18 Kromasil (250 mm×4.6 mm) 
was used for separation. Chromatographic conditions: 
mobile phase A, 100 mM H3PO4, pH adjusted with 
triethylamine to pH 6.2. The flow-rate was 1 ml/min and the 
column was operated at room temperature. Peaks were 
detected at 254 nm of UV detection. Retention times were 
assessed using standard samples of nucleotide. 

 Molecular Docking. The construction of oATP was 
performed with Molden [28], and the ab initio calculations 
were performed using GAMESS [29]. CHELPG atomic 
charges were employed for the ligand, obtained at the HF/6-
31G** level. Docking procedures were realized with 
Autodock, version 4.2 [30]. The HIV-RT crystal structure 
complexed with AZTTP was used (PDB 3V4I), and the 
docking was centered in its binding site. The original ligand 
and water molecules were removed prior to docking 
procedures and only polar hydrogens were added. The 
Lamarckian Genetic Algorithm (LGA) [31] was used to 
explore the space of the binding site, centered on oATP site 
on RT-HIV. For each run, a maximum number of energy 
evaluations were set to 25,000,000, and a maximum number 
of 27,000 LGA operations were generated on populations of 
10 individuals. A total of 100 runs were performed, and a 
population of 1000 individuals was employed. Crossover, 
mutation, and elitism were set to 0.80, 0.02, and 1, 
respectively. The orientation of oATP at the binding sites 
was selected from the lowest energy docked conformation 
generated by Autodock. The 2D images were generated with 
the PoseView server [32], and 3D images were performed 
using Pymol program [33]. 

 Statistical analysis. Means were compared using the 
Mann Whitney’s test and significance was assumed when P 
was less than 0.05(*) or 0.001(**). Computations were 
carried out using PRISM statistical software (GraphPad 
Software, Inc., version 5.01). 
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RESULTS 

oATP Inhibits Early Steps of HIV-1 Infection 

 To evaluate the effect of oATP on HIV-1 replication, we 
initially performed HIV-1 infection of GHOST cells with the 
HIV NL4-3 Luc virus. In this system, 100% luciferase 
activity indicates efficiently integrated viruses. Cells were 
infected with the HIV NL4-3 Luc virus in the presence of 
increasing concentrations of oATP for 5h. After washing to 
remove non-internalized viruses, cells were maintained in 
culture for 48 h, and the infectivity levels were evaluated by 
measuring luciferase activity of cell lysates. oATP treatment 
decreased HIV-1 infection by more than 80% at 100 µM, 
with an IC50 of 27.71 + 0.03 μM (Fig. 1A). 

 These data strongly suggest that oATP inhibits HIV-1 
cycle either at the integration of the viral cDNA into the host 
DNA or at a previous step. Because this oxidized nucleotide 
was previously shown to inhibit HIV integrase in vitro [34], 
we decided to investigate its effect at a previous step: the 
synthesis of HIV-1 DNA. GHOST cells were infected with 
HIV NL4-3 Luc in the presence of 100 µM oATP and the 
viral DNA synthesis by HIV-1 RT was evaluated 12 h post-
infection in the cell lysates by qPCR. The results showed 
that oATP inhibits HIV-1 DNA synthesis up to 95% (Fig. 
1B). We ruled out any cytotoxic effects of oATP treatment 
on the host cells, by showing that the viability of cells treated 
at the same concentrations of oATP in the absence of the 
virus remaining at 100 % (Fig. 1C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (1). oATP inhibits early steps of HIV-1 infection in GHOST cells. (A) GHOST cells were infected with NL4-3 Luc virus in the 

presence of indicated concentrations of oATP or (D) ATP, washed out, and 48 h later, the infectivity levels were evaluated measuring 

luciferase activity. (B) GHOST cells and virus were prepared as above in the presence or not of 100 µM oATP, washed out, and 12 h later 

the cells were lysed and cDNA extracted for the qPCR assays. (C) Viability of GHOST cells after incubation with oATP at indicated 

concentrations for 48 h, measured by a CellTiter-Blue assay. The results represent the means ± SD calculated from three independent 

experiments with triplicate samples and are expressed as percentages of untreated cells. 
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 Because it was shown by others that ATP can bind to the 
p66 subunit of HIV-1 RT and modulate its enzymatic kinetic 
[35], we performed the same GHOST experiment in the 
presence of similar concentrations of ATP and evaluated the 
infectivity levels by measuring luciferase activity of cell 
lysates. In contrast with oATP, ATP treatment did not affect 
the HIV-1 infection (Fig. 1D), suggesting that the lack of 3´-
OH in oATP [36] is probably necessary for the inhibition of 
the infection. 

oATP Also Blocks HIV Infection Even After Virus Entry 

 To better characterize the mechanism of action of oATP 
on HIV infection, we used pseudotyped HIV virus particles 
env deleted (∆env) with vesicular stomatitis virus envelope 
glycoprotein (p NL4-3.Luc.R-E- + pVSV-G). Since this 
pseudotyped virus enters by a process not mediated by 
gp120-CD4 receptor contact, this strategy allowed us to 
evaluate if oATP can block HIV-1 infection at a step after 
the entry process. As depicted in Fig. (2), oATP also inhibits 
infection of HIV∆env Luc pseudotyped viruses. HIV∆env 
Luc viruses that were not complemented with VSV-G 
envelope proteins were not infectious, as expected (not 
shown). This result suggested that oATP could block HIV 
infection after entry steps, since this compound still blocks 
the replication of pseudotyped viruses that bypass the initial 
steps to gain access to the cytoplasm. Higher concentrations 
of oATP were necessary to achieve the same levels of 
inhibition of HIV VSV-G pseudotyped viruses in 
comparison with HIV viruses. This can be explained by the 
different routes of cell entry considering that VSV-G 
pseudotyped viruses requires endocytosis and vesicle 
acidification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (2). oATP blocks HIV-1 infection even after virus entry. 

GHOST cells were infected for 5h with pseudotyped HIVΔenv Luc 

(pNL4-3 luc. R-E + pVSV-G) in the presence of indicated 

concentrations of oATP. Virus infection was estimated by 

measuring luciferase activity 48 h post-infection. The results 

represent the means ± SD calculated from three independent 

experiments with triplicate samples and are expressed as the 

percentage of untreated cells. 

oATP Inhibits SIV Infection 

 To test whether oATP inhibitory effects are specific for 
HIV-1 or if it can also restrict the replication of other 
retrovirus infections, we infected GHOST cells with simian 
immunodeficiency virus macaques (SIVmac) that also 
harbor Luciferase reporter gene in the presence of increasing 
concentrations of oATP for 5h. As we can see in Fig. (3), 
oATP treatment decreased HIV-1 infection with an IC50 of 
71.5 + 0.03 μM, showing that, although less potently, oATP 
can inhibit other retroviruses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (3). oATP inhibits SIV infection in GHOST cells. GHOST 

cells were infected with SIVmac Luc virus in the presence of the 

indicated concentrations of oATP, washed out, and 48 h later the 

infectivity levels were evaluated measuring luciferase activity. The 

results represent the means ± SD calculated from three independent 

experiments with triplicate samples and are expressed as 

percentages of untreated cells. 

Inhibition of HIV-1 RT by oATP, oADP and oADO 

 One important characteristic of NRTIs that allow them to 
act as chain terminators and inhibit DNA synthesis is the 
lack the ribose 3´-OH group. Since oATP also has a 
modification at the 3’position, we decided to investigate 
whether its antiretroviral effects could be due to a direct 
inhibition of the RT. In fact, using an in vitro RT 
colorimetric assay we showed that oATP inhibits 40% of 
HIV-1 RT activity at 10µM and 90% at 100 µM (Fig. 4, 
black bars). 

 Next, we hypothesized if other oxidized nucleotides and 
nucleosides with the same 2’, 3’-dialdehyde structure 
possibly have similar effects on HIV-1 RT. We observed that 
oADP, was also able to inhibit RT activity in vitro at a 
similar dose as oATP (Fig. 4, gray bars). The oADO did not 
inhibit the RT activity (Fig. 4, open bars). 

 We also asked whether oATP could directly act on HIV-
1 RT activity of cell-free virus particles. In order to 
investigate this possibility we used the NERT [26]. The  
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Fig. (4). oATP and oADP, but not oADO inhibit HIV-1 RT 

activity in vitro. The colorimetric assay was used to measure RT 

activity in vitro. Inhibitory activity of oATP, oADP and oADO was 

calculated as percent inhibition as compared to a HIV-1 RT sample 

(2ng/µl) that does not contain inhibitor. The results represent the 

means ± SD calculated from two independent experiments with 

triplicate samples and are expressed as the percentage of the 

activity of the untreated enzyme. 

NERT assay is based on intravirion DNA synthesis by 
endogenous RT activity and it is made possible by the 
amphipathic domains of the gp41 transmembrane protein, 
which render the HIV-1 envelope permeable to a range of small 
molecules, such as dNTPs and Mg2+ [37]. HIV NL4-3 env 
gp120 virus particles were purified and incubated with dNTPs 
and different concentrations of oxidized purines. Following 

NERT reaction, newly synthesized DNA was extracted and the 
cDNA products were quantified by qPCR. The presence of 
oATP during NERT reaction significantly reduced the amount 
of cDNA synthesis compared with positive controls not exposed 
to oATP (Fig. 5A, black bars). We also showed that both oADP 
and oADO were also able to inhibit NERT activity (Fig. 5A, 
gray and white bars respectively). Control experiments using 
EFV showed that 90 % inhibition of RT activity was achieved 
at 1.25 µM (Fig. 5B). These results suggested that oATP, 
oADP, and oADO can penetrate the virus envelope and inhibit 
intravirion RT activity. Consistent with these results, oADP and 
oADO also inhibited the replication of HIV-1 in GHOST cells 
(data not shown). 

oADO and oATP Can Incorporate into the Cells and 

Phosphorylated/Dephosphorylated 

 The fact of oADO inhibits NERT activity but not in vitro 
RT activity suggested that the oADO molecule could be 
phosphorylated in the intracellular milieu or inside the 
virion. To test this possibility, GHOST cells were treated 
with oADO or oATP by 3 h, washed out and the cellular 
extracts analyzed by UFLC-UV (Fig. 6). We observed that in 
the oADO treated cells both oADO and oATP could be 
detected in the cell extracts, showing that oADO can cross 
the plasma membrane and phosphorylated to oATP. On the 
other hand, when cell are treated with oATP, oATP and 
oADO can be detected in the cell extracts, indicating that this 
molecule can be dephosphorylated and transformed in other 
oxidized nucleotide derivatives. 

oATP Inhibits HIV-1 Production in Primary Human 

Macrophages 

 To investigate further the efficacy of the antiretroviral 
effects of oATP directly in HIV-1 target cells, we infected 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (5). oATP, oADP and oADO inhibit HIV-1 NERT activity. Aliquots of the NL4-3 virus were exposed to increasing concentrations of 

oxidized purines and the NERT activity was measured by qPCR. (A) Cell free virus particles were incubated with oATP, oADP and oADO 

before NERT assay. (B) As a positive control for NERT inhibition, cell-free virus was exposed to EFV. The absolute quantification of 

ssDNA synthesis was obtained by comparison with a DNA standard curve. A plasmid containing the NL4-3 infectious clone was serially 

diluted in the NERT stop solution (101 to 107 copies of DNA) and subjected to qPCR amplification. The results are expressed as a percentage 

of control and are means ± SD of triplicate experiments. 
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human primary monocyte-derived macrophages in vitro with 
HIV-1 Ba-L and oATP was added during (Fig. 7A, B), 3 h 
before (Fig. 7C) or immediately after (Fig. 7D) viral entry. 
Cells infected in the absence of oATP were used as positive 
control of infection (100 % infectivity). The virus production 
was evaluated though measurement of the amount of p24 
antigen in the extracellular medium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (6). oATP and oADO can be detected in the cell after 

extracellular treatment. GHOST cells were treated for 3 h with 

oADO (dot line), oATP (trace line) or nothing (black line) and the 

cell extract was analyzed on an UFLC. Arrows indicate peaks of 

oADO and oATP according to retention times corresponding to the 

standards. 

 We first observed that oATP inhibited HIV-1 replication in 
a dose-dependent manner reaching up to 80 % inhibition at 100 
µM (Fig. 7A). Similar results were observed when intracellular 
p24 production was measured (Fig. 7B), indicating that there is 
indeed an inhibition of virus production inside the cell and not 
an inhibition of virion budding. These experiments were 
performed by exposing both the virus and macrophages to 
oATP during the initial 3 h period of interaction that include 
binding and entry on the cells [38]. To investigate further the 
effects of oATP in HIV-1 replication, we assessed the activity 
of this oxidized nucleotide on viral production by macrophages 
treated with oATP before infection with the virus. As depicted 
in Fig. (6C), the exposure to macrophages were treated for 3h 
with oATP after viral infection (Fig. 7D). 

 Taken these results together, we can conclude that oATP 
can block HIV-1 infection in primary macrophages, and that 
direct oATP decreased viral replication in macrophages up to 
90%. A similar result was observed when interaction 
between virus particles and the oATP is not required for the 
antiviral effect. 

oATP Inhibits Replication of HIV-1 Variants Resistant to 

Multiple NRTIs 

 In the next step, we investigated whether oATP can be 
effective against HIV-1 variants that are resistant to NRTIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (7). oATP inhibits HIV-1 production in primary human macrophages. (A-B) Human monocyte-derived macrophages were infected 

by HIV-1 Ba-L in the presence of oATP at the indicated concentrations for 3 h. HIV-1 replication was evaluated after 10 days measuring p24 

Ag on the culture supernatants (A) and cell lysates (B). (C) Macrophages were pre-treated, or not, with oATP 500 μM for 3 h, washed out 

and then infected with HIV-1. Virus replication was measured 10 days later. (D) Macrophages were infected with HIV-1 as in (A) in the 

absence of oATP. After washing, infected cells were treated for 2 h with oATP and HIV-1 replication was measured after 10 days. The mean 

of p24 concentration in HIV-1-infected cells cultured only with medium without oATP (100% virus production) was 147 ng/mL. Data 

represent means ± SD for 3 different donors, performed in duplicate. 
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A NL4-3 Luc gp120 virus harboring the M184V mutation 
that confer multi NRTI resistance was created by site 
directed mutagenesis [25], produced in HEK-293T cells, and 
normalized by ELISA anti p24 antigen. The same amount of 
virus was used to infect GHOST cells in the presence of 
increasing concentrations of 3TC or oATP. As shown in Fig. 
(8A), the NL4-3 Luc M184V was resistant to 3TC treatment 
with a fold resistance up to 25x the IC50 described for wild 
type virus (0.18 μM) [39]. However, oATP was effective in 
inhibiting HIV infection of both wild type and M184V virus 
(Fig. 8B). oATP also restrained in vitro RT activity of the 
M184V virus (data not shown). 

 A set of mutations, known as thymidine analog mutations 
(TAMs) emerged in patients as distinctive mutations leading 
to AZT resistance. To evaluate if oATP is still effective in 
these HIV-1 variants, we created a NL4-3 Luc gp120 virus 
with RT carrying the T215Y mutation, the most prevalent 
TAM [40] and infected GHOST cells in the presence of 
increasing concentrations of AZT or oATP. The NL4-3 Luc 
T215Y virus was resistant to AZT treatment with a fold 
resistance up to 5x the IC50 described for wild type virus 

(0.003 μM) [41] (Fig. 8C). The oATP was again effective in 
inhibiting HIV infection of both wild type and T215Y virus 
(Fig. 8D). These results demonstrated the potential of oATP 
to affect RT activity even in viruses harboring NRTI 
resistant mutations. 

Molecular Docking 

 The fact that oATP can inhibit HIV-1 RT DNA 
polymerization and having modifications at ribose ring as 
AZT and other NRTIs, prompted us to study its interaction 
with HIV-1 RT. In order to identify oATP binding site in 
HIV-1 RT, a search on Protein Data Bank was done for 
NRTIs previously complexed to enzyme. Accordingly, 
Zidovudine triphosphate (AZTTP) was identified and 
employed as reference for docking calculations (Fig. 9A). 
Centered on AZTTP binding sites, oATP were submitted to 
docking calculations including compound flexibility and the 
so obtained complexes were compared to the 
crystallographic data, suggesting a similar binding patter 
between the two compounds (Fig 9) and similar interaction 
with equivalent amino acid residues (Ala114, Asp113). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (8). oATP inhibits infectivity of mutant HIV-1 resistant to multiple NRTIs. GHOST cells were infected for 6 h with the same 

amount of NL4-3 Luc virus (black bars) or with M184V variant (grey bars) in the presence of increasing concentrations of 3TC (A) or oATP 

(B). In another series of experiments GHOST cells were infected during the same time with similar amount of NL4-3 Luc virus (black bars) 

or with T215Y variant (gray bars) in the presence of increasing concentrations of AZT (C) or oATP (D). The virus infectivity was evaluated 

by luciferase activity. The infectivity was normalized by the positive controls not exposed to drug treatment. All the results were obtained 

from two independent experiments with four replicates and the means and SD are shown. The IC50 line is represented in each graphic. 
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DISCUSSION 

 In this study, we report the inhibitory effect of oATP on 
HIV-1 replication in primary macrophages and GHOST cells 
(Figs. 1, 7). The inhibitory effect of oxidized nucleotides on 
RT activity was demonstrated using an in vitro assay with 
virus-free enzymes (Fig. 4) and in a system of cell-free virus 
particles (Fig. 5), suggesting that oATP could also help 

preventing HIV-1 infection acting as microbicide directly in 
the virus particles and preventing infections of new cells. 

 Several nucleoside analogs are used as RT inhibitors, and 
many of them are included in the treatment of HIV/AIDS 
patients. oATP is an ATP derivative that is widely used as an 
inhibitor of P2X7 receptors [14-16] and ATP-induced P2X7-
mediated immune responses both in vitro [42] and in vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (9). Binding patterns of AZTTP and oATP. 2D representation of AZTTP (A) and oATP (B) binding to RT. The main amino acid 

residues on compounds binding to RT are presented. Amino acid residues highlighted (red) indicate interactions observed between both 

compounds. Crystallographic AZTTP-RT (C) and docking result of oATP (D). Common amino acid residues for both complexes are 

indicated as yellow sticks. 



356    Current HIV Research, 2014, Vol. 12, No. 5 Schachter et al. 

[43-47]. These data indicate that oATP has the potential to 
be a useful tool to investigate new anti-HIV-1 drugs. 

 The first report of oATP effects on HIV-1 biology used a 
virus-free in vitro reaction to show that oATP inhibits 98% 
the oligonucleotide cleavage activity of HIV-1 integrase at a 
concentration of 500 µM [34]. However, these authors did 
not investigate the effects of oATP directly on RT activity or 
in HIV-1 infection. 

 We demonstrated that production of viral cDNA is 
significantly diminished in cells treated with oATP (Fig. 1B) 
and that oATP is also effective in blocking a VSV-G-
pseudotyped virus that enters the cell by other mechanism 
that bypasses binding to CD4 and CXCR4/CCR5 molecules 
(Fig. 2). Our results presented in the Fig. (2) showed that 
oATP treatment impaired VSV-G-pseudotyped HIV as well 
as full HIV, clearly indicating the existence of an inhibition 
target step also after virus entry. Moreover, in macrophages, 
oATP inhibits HIV-1 replication even when added after virus 
entry (Fig. 7). 

 These results does not exclude the possibility that oATP 
can also inhibit virus replication by affecting its entry into 
the cell as recently proposed [19, 20]. More experiments are 
required to elucidate fully the mechanism(s) of oATP action 
on HIV-1. 

 Our data obtained with in vitro assay with virus-free 
enzymes strongly support the direct inhibitory effect of 
oATP and oADP on HIV-1 RT. Recent results have 
demonstrated that interaction between the K65 residue of RT 
and the γ-phosphate of the incoming nucleotide is not 
required for polymerase activity, suggesting that a 
nucleoside diphosphate could be utilized as a substrate by 
RT [48-50]. This is a possible reason why oADP can also 
interfere with RT activity in vitro while oADO does not. 

 The inhibitory effect of oATP on RT activity on cell-free 
NL4-3 virus particles (NERT assay, Fig. 5) is consistent with 
previous studies demonstrating that the amphipathic domain 
of gp41 transmembrane glycoproteins renders HIV-1 
envelope permeable to dNTPs, favoring RT activity still 
inside the virion [26]. The oATP could also enter the virion 
and blocks virus RT activity. Our results concerning the 
potential antiviral activity of other oxidized 
nucleotides/nucleosides showed that oATP, oADP and 
oADO also inhibit endogenous RT activity and HIV-1 
infection of GHOST cells, while only oATP and oADP are 
effective on the in vitro RT assay. 

 Because the enveloped virus is released by budding 
through cell membranes, several surface components are 
incorporated on the surface of the viral particle during its 
formation. In addition, intracellular proteins have also been 
reported to be incorporated into HIV-1 particles [51, 52]. It 
is possible that, in the NERT experiment, a mammalian-
derived kinase from HEK-293T cells could have been able to 
phosphorylates oADO converting it into a RT substrate what 
could explain the difference between the NERT assay and 
enzymatic RT in vitro assay inhibition [10]. Our UFLC-UV 
analysis corroborates this hypothesis because oATP can be 
detected in the cell after the treatment with extracellular 
oADO (Fig. 6). Others have demonstrated the intracellular 
effects of oATP [53]. In addition, oADO can be detected 
after treatment with oATP indicating that this molecule can 

be dephosphorylated. These results provides an explanation 
to why oADO is not effective in the enzymatic RT in vitro 
assay and, in addition, suggest that the viral particles 
incorporates a kinase activity that could phosphorylate 
oADO to its RT-inhibitory nucleotide. 

 The concentration of oATP required to inhibit completely 
the RT activity in the NERT assay was almost 100-fold 
higher relative to the dose used to inhibit virus production in 
GHOST cells and macrophages. This is possibly due to a 
characteristic of the cell-free system since the same increase 
in the effective dose is also required for NNRTIs such as 
EFV under similar conditions ([26] and Fig. 5B). 

 We also showed that oATP effectively inhibits HIV-1 
replication in primary macrophages, even if these cells were 
treated with oATP for 3 h before infection or after the initial 
3 h period of virus-cell interaction and entry (Fig. 7). These 
results demonstrate that the suppressive effect of oATP does 
not require the blockage of virus-receptor interaction and 
suggests a multi-step mechanism of action, possibly 
mediated by more than one molecular target. In addition, we 
showed that oATP is equally effective against the wild type 
and the HIV-1 variant M184V and T215Y resistant to 
multiple NRTIs (Fig. 8). 

 The molecular docking analysis provide a potential 
explanation of inhibitory effect of oATP on HIV-1 RT, 
showing that oATP interacts with the substrate binding site 
as does others NRTIs (Fig. 9). The possibility that the 
aldehyde could engage in covalent bonds requires further 
investigation. 

 It is also important to notice that oATP, oADP and 
oADO are increasingly being used as experimental tools for 
both in vitro and in vivo assays targeting not only P2 
receptors but also ATP-binding enzymes such as ATPases 
and methyltransferases [15-17, 54-56]. Therefore, regardless 
of the relatively high doses used of these compounds, we 
showed that they could have multiple effects on HIV-1 
infection that goes well beyond its recognized action of 
oATP on P2X7 receptors and that they are a useful tool to 
better understand the different purinergic signaling involved 
in the various steps of the viral cycle. 

CONCLUSION 

 We show that oATP is able to inhibit HIV infection in 
primary human macrophages and GHOST cells. Our results 
suggest that oATP inhibits HIV RT enzyme. Our data 
introduces 2’, 3’-dialdehydes of nucleotides and nucleoside 
as a new class of antiretroviral/microbicide agent acting at 
both pre- and post-infection stages of the HIV-1 replicative 
cycle.  

ABBREVIATIONS 

3TC = 2', 3’-dideoxy-3'-thiacytidine 

AIDS = Acquired immunodeficiency syndrome 

AZTTP = Zidovudine triphosphate 

dNTP = Deoxynucleoside triphosphate 

EFV = Efavirenz 
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HAART = Highly active antiretroviral therapy 

NERT = Natural endogenous reverse transcriptase 

NNRTI = Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor 

NRTI = Nucleoside/nucleotide analogues reverse  
   transcriptase inhibitor 

oATP = 2’3’- dialdehyde of ATP or oxidized ATP. 

oADP = 2’3’- dialdehyde of ADP or oxidized ADP 

oADO = 2’3’- dialdehyde of adenosine or oxidized  
   adenosine 

PBMC = Peripheral blood mononuclear cells 

RT = Reverse transcriptase 

ssDNA = Strong stop DNA 
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